
Uchwała Nr XXII/118/08 
Rady Gminy Santok 

z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 
 
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 
                   prawa handlowego. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania 
udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółce akcyjnej, przez Gminę Santok. 
 
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Santok, z zastrzeżeniem § 8, do wnoszenia do spółki,  
w zamian za obejmowane udziały lub akcje: 

1. Wkładów pieniężnych w wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie 
gminy na dany rok budżetowy. 

2. wkładów niepieniężnych (aportów), w tym w szczególności: prawa rzeczowe 
obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, własność rzeczy 
ruchomych, udział we współwłasnościach w częściach ułamkowych, użytkowanie 
wieczyste, prawa obligacyjne bądź inne zbywalne prawa majątkowe, których 
wniesienie nie uniemożliwi realizację zadań własnych Gminy Santok. 

 
§ 3. Wniesienie wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 2 pkt 2, w celu pokrycia 
udziałów lub akcji w spółkach musi być poprzedzone wyceną dokonaną przez biegłego 
rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku. 
 
§ 4. Gmina Santok może obejmować i nabywać udziały lub akcje w spółkach już istniejących, 
do których przystępuje lub w spółkach tworzonych przez Gminę. 
 
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Santok, z zastrzeżeniem § 8, do cofania i zbywania 
udziałów i akcji w spółkach będących własnością Gminy Santok. 

1. Cofanie udziałów w spółkach z udziałem Gminy Santok następuje poprzez ich 
umorzenie zgodnie z przepisami kodeksu spółek prawa handlowego. 

2. Zbycie udziałów i akcji może nastąpić w trybie: 
1) oferty ogłoszonej publicznie, 
2) przetargu publicznego, 
3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań. 

3. Tryb, o którym mowa w ust. 2, znajduje zastosowanie o ile nie stoi w sprzeczności  
z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.  
Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz umowy lub statutu spółki. 

 
§ 6. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółkach 
dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku 
spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju. 
 
§ 7. O wnoszeniu wkładów, cofaniu, nabywaniu i zbywaniu udziałów i akcji decyduje,  
 zastrzeżeniem § 8, Wójt Gminy Santok w formie zarządzenia. 



§ 8. Wniesienie wkładów, nabywanie, cofanie lub zbywanie udziałów lub akcji wymaga 
uzyskania pozytywnej opinii Rady Gminy. 
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Tadeusz Boczula 


