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UCHWAŁA NR XLII/325/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Gminy Paczków
udziałów lub akcji Gminy Paczków w spółkach prawa handlowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (j.t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady, wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
przez Burmistrza Gminy Paczków.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o udziałach należy przez to rozumieć udziały lub akcje.
§ 3.1. Gmina Paczków może wnosić do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkłady pieniężne lub
niepieniężne (aporty).
2. Wniesienie wkładu do spółki, w zamian za obejmowane udziały, nie wymaga zgody Rady Miejskiej
w Paczkowie jeżeli:
1) objęcie udziałów następuje w zamian za wkład pieniężny, a środki na objęcie udziałów w kapitale
zakładowym spółki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Paczków na dany rok budżetowy;
2) objęcie udziałów następuje w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości, a wartość
nieruchomości będąca przedmiotem aportu nie przekracza kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł;
3) objęcie udziałów następuje w zamian za wkład niepieniężny (aport) w zakresie innym niż nieruchomości
składników mienia komunalnego, mogących stanowić przedmiot aportu, a jednorazowo wartość aportu nie
przekracza kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł.
3. Wniesienie wkładu do spółki w innych przypadkach niż określone w ust. 2, wymaga zgody Rady
Miejskiej w Paczkowie.
4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach winno być poprzedzone
wyceną wnoszonego mienia komunalnego dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę lub na podstawie wartości
księgowej netto na dzień wniesienia aportu.
§ 4.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do cofania udziałów w spółkach.
2. Cofanie udziałów Gminy Paczków następuje wyłącznie w drodze umorzenia zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki,
której udziały lub akcje podlegają umorzeniu.
3. Umorzenie wszystkich udziałów wymaga zgody Rady Miejskiej w Paczkowie.
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§ 5.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do zbywania udziałów w spółkach.
2. Zbycie wszystkich udziałów spółki, należących do Gminy Paczków, w tym udziałów spółki, w których
Gmina Paczków jest jedynym wspólnikiem, wymaga zgody Rady Miejskiej w Paczkowie.
§ 6.1. Zbycie udziałów następuje zgodnie przepisami szczególnymi.
2. Zbycie udziałów winno być poprzedzone wyceną mienia komunalnego dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz

