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UCHWAŁA NR XXIII/268/2013
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Łodygowice akcji lub 
udziałów Gminy Łodygowice w spółkach prawa handlowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 ustawyz dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Łodygowice akcji lub udziałów 
Gminy Łodygowice w spółkach prawa handlowego. 

I. Postanowienia ogólne 

§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
w której Gmina Łodygowice posiada akcje lub udziały; 

2) udziały – należy przez to rozumieć także akcje; 

3) ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji – należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, 
z późn. zm.); 

4) ustawie o gospodarce komunalnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236). 

§ 3. Gmina Łodygowice może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie 
o gospodarce komunalnej. 

§ 4. Udziały zbywane będą przez Wójta Gminy Łodygowice na podstawie przepisów działu IV ustawy z dnia 
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z uwzględnieniem zasad niniejszego załącznika do uchwały. 

II. Zasady zbywania przez Wójta Gminy Łodygowice udziałów w spółkach, w których Gmina Łodygowice 
posiada udziały w kapitale zakładowym spółki 

§ 5. Zbycie udziałów wymaga zgody Rady Gminy Łodygowice w formie odrębnej uchwały, podjętej przed 
podpisaniem umowy przeniesienia prawa własności udziałów. 

§ 6. Zbycie wszystkich udziałów spółki, należących do Gminy Łodygowice, w tym udziałów spółki, 
w których Gmina Łodygowice jest jedynym wspólnikiem, jest równoznaczne z wystąpieniem 
ze spółki, w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga podjęcia odrębnej 
uchwały Rady Gminy Łodygowice. 

§ 7. Przed przystąpieniem do zbycia udziałów Wójt Gminy Łodygowice może dokonać pisemnych analiz, 
z uwzględnieniem treści rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji. 

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Łodygowice do wyboru trybu zbycia udziałów. 

§ 9. W przypadku zbywania udziałów w trybie publicznym, zbycie udziałów nastąpi w oparciu 
o procedurę opisaną w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji. 

§ 10. Cena zbycia udziałów nie może być niższa niż wartość nominalna zbywanych udziałów. 

§ 11. Decyzja o zbyciu udziałów następuje w formie zarządzenia Wójta Gminy Łodygowice i nie uchybia 
formom szczególnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy. 
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III. Zasady wnoszenia przez Wójta Gminy Łodygowice wkładów do spółek prawa handlowego z udziałem 
Gminy Łodygowice 

§ 12. Wnoszenie wkładów do spółek, w zamian za obejmowanie udziały następuje bez zgody 
Rady Gminy Łodygowice w sytuacji, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) objęcie udziałów następuje w zamian za wkład pieniężny jeżeli łączna wartość nominalna obejmowanych 
udziałów nie przekracza kwoty 50 000,00 złotych netto (Słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych) , a środki na 
objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 
dany rok budżetowy; 

2) objęcie udziałów następuje w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości, jeżeli wartość 
nieruchomości będącej przedmiotem aportu nie przekracza kwoty 200 000,00 złotych (słownie: Dwieście 
tysięcy złotych) netto; 

3) objęcie udziałów następuje w zamian za wkład niepieniężny (aport) w zakresie innych niż nieruchomości 
składników mienia komunalnego mogących stanowić przedmiot takiego wkładu, jeżeli jednorazowo wartość 
aportu nie przekracza kwoty 50 000,00 zł (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. 

§ 13. Wniesienie wkładów do nowo tworzonej spółki lub spółki, w której Gmina Łodygowice 
nie posiadała udziałów, jest równoznaczne z tworzeniem lub przystąpieniem do spółki w rozumieniu art. 18 ust. 
2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy Łodygowice. 

§ 14. Na wniesienie wkładów do spółek w innych przypadkach niż określone w § 12 wymagana jest 
każdorazowo zgoda Rady Gminy Łodygowice gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków : 

1) objecie udziałów następuje w zamian za wkład pieniężny w wysokości określonej na ten cel 
w budżecie Gminy; 

2) objęcie udziałów następuje w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości; 

3) objęcie udziałów następuje w zamian za wkład niepieniężny (aport) w zakresie innych niż nieruchomości 
składników mienia komunalnego mogących stanowić przedmiot takiego wkładu. 

§ 15. Wniesienie wkładu niepieniężnego, o którym mowa w §12 pkt 2 i 3 oraz §14 pkt 2 i 3, w celu pokrycia 
udziałów w spółce powinno być poprzedzone wyceną przedmiotu wkładu dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę 
posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego, chyba 
że istnieje aktualna wycena. 

§ 16. Decyzja o wniesieniu do spółki wkładów i objęciu udziałów następuje w formie zarządzenia Wójta 
Gminy Łodygowice i nie uchybia formom szczególnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy. 

IV. Zasady cofania przez Wójta Gminy Łodygowice udziałów w spółkach prawa handlowego z udziałem 
Gminy Łodygowice 

§ 17. 1. Wójt Gminy Łodygowice cofa udziały w spółkach prawa handlowego po uzyskaniu zgody Rady 
Gminy Łodygowice. 

2. Cofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy 
kodeks spółek handlowych. 

3. Umorzenie wszystkich udziałów w spółce jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki i wymaga odrębnej 
uchwały Rady Gminy Łodygowice 

4. Decyzja o zbyciu udziałów następuje w formie zarządzenia Wójta Gminy Łodygowice i nie uchybia formom 
szczególnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy. 
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§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel


