
 

 

UCHWAŁA NR IV/34/2019 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 11 lutego 2019 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Świdwin 

w spółkach prawa handlowego. 

§ 2. Gmina Świdwin może obejmować udziały i akcje w spółkach już istniejących oraz w spółkach 

tworzonych lub współtworzonych przez Gminę Świdwin. 

§ 3. 1. Wójt Gminy jest upoważniony do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały i akcje: 

1) wkładów pieniężnych, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Świdwin na dany rok 

budżetowy, 

2) wkładów niepieniężnych (aportów). 

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego polega na wniesieniu prawa własności lub innych praw majątkowych 

gminy. 

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone 

wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego 

dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. 

4. Wyceny, o której mowa w ust. 3, można nie dokonywać, w przypadku gdy przedmiot wkładu 

niepieniężnego spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) posiada wartość księgową jako składnik mienia komunalnego Gminy Świdwin; 

2) jest efektem zakończonego zadania inwestycyjnego; 

3) został nabyty na podstawie umowy; 

4) istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów. 

5. W przypadkach wymienionych w ust. 4 wysokość nakładu określa się na podstawie wartości księgowej 

z uwzględnieniem umorzenia. 

6. Decyzje o objęciu, nabyciu udziałów lub wniesienia do Spółki wkładów niepieniężnych podejmuje Wójt 

w drodze zarządzenia. 

7. Przed wydaniem zarządzenia o objęciu, nabyciu udziałów i akcji w spółce Wójt powinien uzyskać zgodę 

Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy 

Świdwin. 

§ 4. 1. Wójt Gminy Świdwin jest upoważniony do cofania, w imieniu Gminy Świdwin, udziałów i akcji 

w spółkach. 
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2. Wycofanie przez Wójta Gminy udziałów i akcji w spółkach następuje w drodze ich umorzenia zgodnie 

z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych. 

3. Zgodę na umorzenie udziałów wyraża Wójt w drodze zarządzenia. 

4. Przed zbyciem udziałów w spółce Wójt powinien uzyskać zgodę Komisji Budżetowej, Rozwoju 

Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin. 

§ 5. 1. O każdym wniesieniu i cofnięciu udziałów lub akcji Wójt Gminy Świdwin, informuje Radę Gminy 

na najbliższej sesji Rady Gminy następującej po wniesieniu lub cofnięciu udziałów i akcji. 

2. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych lub cofniętych udziałów i akcji, a także do 

jakiej spółki zostały wniesione lub w jakiej zostały cofnięte. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

  

 Przewodnicząca Rady 

 

Anna Olejniczak 
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