UCHWAŁA Nr XIX/155/08
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 8 kwietnia 2008r.
w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Zdzieszowic.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia i zbywania udziałów i akcji do spółek prawa
handlowego przez Burmistrza Zdzieszowic:
1) Burmistrz Zdzieszowic wnosi do spółek prawa handlowego:
a) wkłady pieniężne do kwot przewidzianych w budżecie miasta na dany rok,
b) wkłady niepieniężne (aporty) w postaci praw mogących, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, stanowić wkład niepieniężny, w zamian za obejmowane udziały i
akcje,
2) wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000 zł
wymaga opinii Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,
3) Burmistrz Zdzieszowic zbywa udziały lub akcje w spółkach handlowych, w których gmina
Zdzieszowice jest udziałowcem lub akcjonariuszem po uprzednim uzyskaniu opinii Rady
Miejskiej Zdzieszowic w sprawie celowości tego zamierzenia,
4) Burmistrz Zdzieszowic informuje Radę Miejską na najbliższej sesji o każdym wniesieniu lub
zbyciu udziałów lub akcji. Informacja powinna zawierać dane o liczbie wniesionych lub
zbytych udziałów lub akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione lub komu zostały
zbyte.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

