UCHWAŁA NR VIII/ 45 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji Gminy Książ
Wlkp. w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Książa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Książa Wlkp.
uchwala, co następuje:

§1. Określa się następujące zasady wnoszenia przez Burmistrza Książa Wlkp.
wkładów pieniężnych i niepieniężnych Gminy Książ Wlkp. do spółek kapitałowych:
1) Burmistrz Książa Wlkp. wnosi do spółek kapitałowych w zamian za obejmowane
udziały lub akcje wkłady pieniężne do wysokości kwot przewidzianych na ten cel
w budżecie Gminy na dany rok budżetowy,
2) Burmistrz Książa Wlkp. wnosi do spółek kapitałowych w zamian za obejmowane
udziały lub akcje wkłady niepieniężne w postaci środków trwałych oraz wyposażenia
według wartości wynikającej z oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę.
§2. Określa się następujące zasady zbywania udziałów lub akcji należących do Gminy
Książ Wlkp. w spółkach kapitałowych z udziałem Gminy Książ Wlkp., przez Burmistrza
Książa Wlkp.:
1) Zbycie następuje w trybie:
a) oferty ogłoszonej publicznie,
b) przetargu publicznego,
c) rokowań podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia.
2) Wyboru trybu zbycia udziału dokonuje Burmistrz Książa Wlkp.
3) Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji dokonuje się analizy mającej na
celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju
przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości spółki przez podmiot specjalistyczny
oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony
środowiska.
§3. 1. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do wyrażania zgody na obejmowanie
udziałów lub akcji należących do Gminy Książ Wlkp. w podwyższonym kapitale
zakładowym spółek kapitałowych z udziałem Gminy Książ Wlkp. przez osoby inne niż
Gmina Książ Wlkp.

2. Przed objęciem udziałów lub akcji, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się
oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę wartości przedsiębiorstwa spółki celem
ustalenia wartości rynkowej udziału lub akcji, po jakiej zostaną nabyte.
§4. O zamierzonych oraz zrealizowanych przedsięwzięciach, o których mowa w § 1-3,
Burmistrz Książa Wlkp. informuje Radę Miejską w Książu Wlkp.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§6.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/ 45 /2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
wójta. Powyższy przepis został dodany ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Proponowany projekt uchwały jest zgodny z obowiązującym prawem. Rada Miejska,
będąca organem stanowiącym może ustalać zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
lub akcji rozumiane jako ogólne reguły dokonywania czynności gospodarowania mieniem.
Natomiast według art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym kompetencje do
podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji w zakresie gospodarowania mieniem gminnym
należy wyłącznie do organu wykonawczego gminy.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

