UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy
Międzylesie
Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt. 9) lit. g) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), określa się następujące zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie:
§ 1. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie jest uprawniony do wnoszenia do spółek prawa handlowego,
w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel
w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
2. Burmistrz jest uprawniony do wnoszenia do spółek prawa handlowego, w zamian za obejmowane udziały
lub akcje, wkładów niepieniężnych (aportów).
3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:
1) własność nieruchomości lub ich części, użytkowanie wieczyste, własność rzeczy ruchomych,
2) udziały, akcje, obligacje, wierzytelności.
4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach winno być poprzedzone
wyceną wnoszonego mienia. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje
uprawniony rzeczoznawca.
§ 2. 1. Burmistrz upoważniony jest do cofania udziałów w spółkach.
2. Cofnięcie udziałów następuje w drodze ich umorzenia.
§ 3. 1. Burmistrz jest upoważniony do zbywania udziałów lub akcji w spółkach.
2. Udziały i akcje mogą być zbywane w trybie:
1) oferty ogłoszonej publicznie,
2) przetargu publicznego,
3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
3. Wyceny udziałów i akcji będących przedmiotem zbycia dokonuje uprawniony rzeczoznawca.
§ 4. Przed objęciem lub przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji dokonuje się analizy mającej na
celu ustalenie sytuacji prawnej i majątkowej spółki, jej stanu i perspektyw rozwoju oraz określenia interesu gminy.
§ 5. O każdym wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów lub akcji Burmistrz informuje Radę Miejską na
najbliższej sesji. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów lub
akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.
§ 6. Decyzje w sprawie wniesienia, cofnięcia albo zbycia udziałów lub akcji podejmuje Burmistrz w formie
zarządzenia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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