
Uchwała nr VII/46/2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i

akcji Gminy Żyrzyn w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy

Żyrzyn

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - Rada Gminy Żyrzyn,

działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub

spółkę akcyjną, w której Gmina Żyrzyn posiada udziały lub akcje,

2)udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością

Gminy Żyrzyn w spółce.

§ 2

Gmina Żyrzyn może w szczególności obejmować udziały w spółkach już

istniejących, do których przystąpiła bądź przystępuje oraz spółkach tworzonych i

współtworzonych przez Gminę.

§ 3

1.Upoważnia się Wójta Gminy Żyrzyn do wnoszenia do spółek, w zamian za

obejmowane przez Gminę Żyrzyn udziały w kapitale zakładowym spółek:

1)wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie

gminy Żyrzyn na dany rok budżetowy,

2)wkładów niepieniężnych (aportów) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:

1)prawa rzeczowe, w tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich

części, użytkowanie wieczyste itp.,

2)prawa obligatoryjne, w tym: udziały lub wierzytelności Gminy Żyrzyn

przysługujące wobec spółki itp.,

3)prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w tym: prawo do znaku

towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.



3.Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia obejmowanych

udziałów w spółkach poprzedzone powinno być wyceną wnoszonego majątku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyceny nie dokonuje się w przypadku,

gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed

wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej nabycie, bądź istnieje

możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.

4.O wniesieniu wkładów do spółki Wójt Gminy Żyrzyn decyduje w formie

zarządzenia.

§ 4

1.Upoważnia się Wójta Gminy Żyrzyn do cofania udziałów w spółkach celem ich

umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych oraz

postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której

udziały podlegają umorzeniu.

2.Decyzję o cofnięciu udziałów w spółce Wójt Gminy Żyrzyn podejmuje w formie

zarządzenia.

§ 5

1.Upoważnia się Wójta Gminy Żyrzyn do zbywania udziałów w spółkach.

2.Udziały zbywane są w trybie:

1)negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

2)przetargu publicznego,

3)oferty ogłoszonej publicznie,

4)sprzedaży na podstawie oferty publicznej w obrocie zorganizowanym lub

poza obrotem zorganizowanym, w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie

instrumentami finansowymi.

3.Udziały w spółkach, w których Gmina Żyrzyn posiada nie więcej niż 25%

wartości udziałów w kapitale zakładowym spółki, mogą być zbywane z

pominięciem trybów określonych w ust. 2.

4.Tryb zbycia udziałów powinien być zgodny z postanowieniami aktu

założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają zbyciu.

5.Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach dokonuje

się analizy przedprywatyzacyjnej lub wyceny wartości zbywanych udziałów.

6.Decyzję o zbyciu udziałów w spółce Wójt Gminy Żyrzyn podejmuje w formie

zarządzenia.

§ 6



1.O każdym wniesieniu wkładu bądź cofnięciu udziałów Wójt Gminy Żyrzyn

informuje Radę Gminy Żyrzyn na najbliższej sesji Rady następującej po

wniesieniu, albo cofnięciu udziałów.

2. Informację o zamiarze zbycia udziałów Wójt Gminy Żyrzyn przekazuje Radzie

Gminy Żyrzyn przed podjęciem czynności zbycia udziałów.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 zawierają między innymi:

1)nazwę spółki, ilość i wartość wniesionych, cofniętych lub zbywalnych

udziałów,

2)cenę udziałów według wyceny,

3)określenie wnoszonego wkładu, a także przeznaczenia i sposobu jego

wykorzystania,

4) informację o występowaniu pomocy publicznej,

5) tryb zbywania lub cofnięcia udziałów,

6)wskazanie nabywcy udziałów oraz trybu jego wyłonienia,

7)dane dotyczące zaangażowania Gminy Żyrzyn w kapitale zakładowym spółki

po wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów.

§ 7

Wykonanie czynności związanych z wnoszeniem, cofaniem, zbywaniem udziałów,

a w szczególności ustalanie szczegółowego trybu zbywania udziałów,

negocjowanie zobowiązań inwestorów w zakresie zakładów inwestycyjnych,

ochrony środowiska i zabezpieczenia interesów dotychczasowych pracowników,

powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


