
Uchwała Nr VI/30/07

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 
udziałów i akcji przez Burmistrza Nowogrodźca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania udziałów i 
akcji w spółkach z udziałem Gminy Nowogrodziec:

1) Burmistrz Nowogrodźca jest upoważniony do wnoszenia wkładów oraz obejmowania 
i nabywania udziałów i akcji w ramach kwot przewidzianych na ten cel w danym roku 
budżetowym.

2) Wnoszenie wkładów może nastąpić w gotówce lub w formie aportu.
3) Burmistrz Nowogrodźca może wnosić wkłady oraz obejmować, nabywać  udziały i 

akcje w  spółkach handlowych, których przedmiotem działalności jest realizacja zadań 
związanych z zadaniami własnymi gminy w zakresie przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym.

§ 2.

1. Zbycie  przez Burmistrza Nowogrodźca udziałów i  akcji  w spółkach, w których Gmina 
Nowogrodziec  jest  udziałowcem  lub  akcjonariuszem  będzie  się  odbywało  w  trybie 
określonym przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych 
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) przy uwzględnieniu poniższych zasad.

1) zbycie  udziałów  lub  akcji  powinno  nastąpić  w  trybie  rokowań  na  podstawie 
publicznego zaproszenia,

2) udziały lub akcje przed zbyciem mogą być wyceniane przez uprawnione podmioty, w 
celu ustalenia ceny zbycia, stanowiącej podstawę rokowań.

2. Burmistrz Nowogrodźca stosować będzie postanowienia zawarte w ust. 1 pkt 1-2, o ile nie 
stoją  one  w  sprzeczności  z  umowami  bądź  statutami  spółek,  w  których  gmina 
Nowogrodziec posiada akcje bądź udziały.

§ 3.

Traci  moc  Uchwała  Nr  XXXVI/326/02  Rady  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  z  dnia  25 
czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania przez Zarząd Gminy i Miasta 
udziałów w spółkach.



§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.


