
 

Uchwała Nr XXXIX/302/14 

Rady Gminy Santok 

z dnia 22.05.2014r. 

 

w sprawie: objęcia udziałów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Park Naukowo 

– Przemysłowy Spółka z o. o. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 8  Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2008r. Nr 55, 

poz. 995) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5 000,00 złotych 

(słownie złotych: pięć tysięcy) do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-

Przemysłowy Spółka z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 49, i objęcie jednego 

udziału tej spółki. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Santok 

 

Honorata Brzytwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

          Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym do wyłącznej kompetencji  rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy dotyczących między innymi określania zasad wnoszenia, cofania i 

zbywania udziałów i akcji przez organ wykonawczy samorządu gminnego.  

Rady Gminy Santok w dniu 24 kwietnia 2008r. podjęła uchwałę Nr XXII/118/08 w 

sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego, której § 8 brzmi: „Wniesienie wkładów, nabywanie, cofanie lub zbywanie 

udziałów lub akcji wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Gminy.”. 

Tym samym w kompetencji Rady Gminy leży wyrażenie zgody na wniesienie wkładu 

pieniężnego do majątku spółki oraz objęcie w zamian udziałów. 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo – Przemysłowy został wpisany do 

Strategii Województwa Lubuskiego oraz zostanie umieszczony na liście indykatywnej 

projektów strategicznych dla województwa Lubuskiego. Wartość jednego udziału wynosi 

5,000,00 zł. 

Wejście kapitałowe Gminy Santok do spółki pozwoli na skonsolidowanie działań w 

zakresie lokowania nowych innowacyjnych przedsiębiorstw w północnej części 

Województwa Lubuskiego w tym również na terenie Gminy Santok. Będzie to miało 

wymierny wpływ na rozwój gminy. 

Uczestnictwo kapitałowe gminy daje szanse na rozszerzenie możliwości rozwoju i 

uczestnictwo w przedsięwzięciach innowacyjnych szczególnie preferowanych w nowym 

okresie finansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz mogących zdefiniować nowoczesny 

charakter gospodarki regionu. 

 


