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UCHWAŁA NR XIX/154/12
RADY GMINY BRANICE

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 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 (tj. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Gminę Branice 
udziałów i akcji w spółkach, których przedmiotem działalności jest realizacja zadań związanych z zadaniami 
własnymi gminy albo zadaniami zleconymi lub powierzonymi gminie w zakresie przepisów ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. 

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Branice do wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki 
handlowej oraz obejmowania i nabywania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji 
w spółkach akcyjnych. 

2. Wójt Gminy Branice jest upoważniony do obejmowania i nabywania udziałów i akcji,o których mowa w ust. 
1, poprzez ich pokrycie: 

1) wkładami pieniężnymi – w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy; 

2) wkładami niepieniężnymi (aporty) – w postaci składników mienia Gminy, które zgodnie 
z przepisami prawa mogą stanowić wkład niepieniężny, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości wymaga uprzedniej zgody 
Rady Gminy Branice, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. 

4. Wkłady niepieniężne wnoszone są według wartości wynikającej z oszacowania dokonanego przez 
uprawnionego rzeczoznawcę. 

§ 3. 1. Zbywanie udziałów i akcji w spółkach, w których Gmina Branice jest udziałowcem lub akcjonariuszem, 
następuje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,w szczególności ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej i ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 

2. Jeżeli w wyniku zbycia akcji lub udziałów ma nastąpić wycofanie Gminy Branice ze spółki handlowej albo 
utrata statusu większościowego udziałowca lub akcjonariusza (obniżenie liczby posiadanych udziałów lub akcji 
w spółce do lub poniżej 50%), zbycie może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy. 

§ 4. Zasady zbycia udziałów bądź akcji stosowane będą z uwzględnieniem treści umów lub statutów spółek, 
w których Gmina Branice posiada udziały lub akcje. 

§ 5. Wójt Gminy Branice zobowiązany jest przedkładać Radzie Gminy Branice informacje 
o przedsięwzięciach, o których mowa w §2 i §3. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice 

Marek Szyhyński


