UCHWAŁA NR XXXVII/308/2018
RADY GMINY POKÓJ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów i akcji w
spółkach prawa handlowego.
§ 2. Do wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego upoważnia się Wójta Gminy Pokój.
§ 3. 1. Przed wniesieniem wkładu na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, Wójt Gminy Pokój jest
zobowiązany uzyskać pozytywną opinię Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój.
2. Wkład, o którym mowa w ust. 1 może mieć formę pieniężną bądź niepieniężną.
3. Gmina Pokój może obejmować udziały i akcje w spółkach już istniejących, do których przystąpiła bądź
przystępuje oraz w spółkach tworzonych i współtworzonych przez Gminę Pokój.
§ 4. Cofanie udziałów lub akcji Gminy Pokój następuje wyłącznie w drodze umorzenia zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub
statutu) spółki, której udziały lub akcje podlegają umorzeniu.
§ 5. 1. Zbycie udziałów i akcji wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy Pokój i określenia trybu ich
zbycia.
2. Akcje lub udziały mogą być zbywane w szczególności w trybie:
1) negocjacji podjętych z wybranym oferentem;
2) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;
3) przetargu publicznego;
4) oferty zgłoszonej publicznie;
5) sprzedaży na podstawie oferty publicznej w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym
w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części akcji lub udziałów w spółkach, dokonuje się wyceny
wartości zbywanych akcji lub udziałów.
4. Akcje lub udziały w spółkach, w których Gmina Pokój posiada nie więcej niż 25 % wartości akcji lub
udziałów w kapitale zakładowym spółki, mogą być zbywane z pominięciem trybów określonych w ust. 2.
5. Do zbycia akcji i udziałów w spółkach stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827).
6. W przypadku wystąpienia o zgodę na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn.zm.) stosuje
się zasady, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.).
§ 6. O każdym wykupie akcji, wniesieniu wkładu bądź sprzedaży akcji lub cofnięciu udziałów Wójt Pokój
informuje Radę Gminy na najbliższej sesji Rady następującej po dokonaniu każdej z wymienionych
czynności.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Gosławski
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