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UCHWAŁA NR 154/6/XVIII/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa
handlowego przez Burmistrza Iłowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia przez Burmistrza Iłowej wkładów na pokrycie
obejmowanych przez Gminę Iłowa udziałów lub akcji, a także cofania i zbywania przez Burmistrza Iłowej
udziałów lub akcji Gminy Iłowa w spółkach prawa handlowego.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Iłowej do wnoszenia do spółek, na pokrycie obejmowanych przez Gminę
Iłowa udziałów lub akcji:
1) wkładów pieniężnych, w granicach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Iłowa na dany rok
budżetowy,
2) wkładów niepieniężnych (aportów), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Iłowej wyrażonej
w formie uchwały.
§ 3. 1. Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 2 pkt 2, na pokrycie
obejmowanych udziałów lub akcji, wymaga uprzedniej wyceny wkładu, sporządzonej przez biegłego
rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku.
2. Gmina Iłowa może obejmować udziały lub akcje w spółkach już istniejących albo w spółkach
zawiązywanych w przyszłości przez Gminę Iłowa lub do których Gmina Iłowa przystąpi w charakterze
wspólnika.
§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Iłowej do cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach, w których
wspólnikiem jest Gmina Iłowa.
2. Cofanie udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy Iłowa następuje poprzez ich umorzenie,
zgodnie z zapisami umowy spółki oraz przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
3. Zbycie udziałów lub akcji nastąpić może na zasadach określonych w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) w trybie:
1) oferty ogłoszonej publicznie;
2) przetargu publicznego;
3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
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4. Udziały mogą być także zbywane na rzecz wspólnika spółki, w której Gmina Iłowa jest udziałowcem,
z zachowaniem zasad wynikających z umowy spółki oraz z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. –
Kodeks spółek handlowych.
5. Tryb przewidziany w ust. 3 wymaga ogłoszenia w co najmniej jednym dzienniku ogólnopolskim.
§ 5. Cofanie, zbywanie udziałów lub akcji przez Burmistrza Iłowej wymaga uprzedniego uzyskania
pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Iłowej wyrażonej w formie uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz
z 2012r. poz. 567.

