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Uchwała Nr XL/285/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółach prawa handlowego 

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 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Popielów 
w spółkach prawa handlowego. 

§ 2.  

Wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji następuje w formie zarządzenia Wójta Gminy Popielów. 

§ 3.  

1. W zamian za obejmowane udziały lub akcje mogą być wnoszone: 

1) wkłady pieniężne - do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Popielów na dany 
rok budżetowy, chyba że środki na ten cel pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa; 

2) wkłady niepieniężne (aporty). 

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółce powinno być 
poprzedzone jego wyceną dokonaną stosownie do obowiązujących przepisów prawa z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 3. 

3. Wyceny można nie dokonywać w przypadku, gdy dysponuje się aktualną wyceną przedmiotu aportu. 

§ 4.  

Cofanie udziałów lub akcji następuje w drodze umorzenia. 

§ 5.  

Przed wniesieniem wkładów niepieniężnych o wartości powyżej 100 000 złotych Wójt Gminy Popielów 
zasięga opinii Rady Gminy w formie uchwały. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 7.  

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

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Uchwała określa ogólne zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Popielów, 
zarówno w formie wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych, do istniejących oraz nowo utworzonych 
spółek w oparciu o ustawę kodeks spółek handlowych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy również 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących m.in. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta. 
Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 679 z późn. zm.) do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy 
Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem innych ustaw. Z uwagi 
na powyższe projekt uchwały ma charakter ogólny. Rada Gminy w Popielowie jako organ stanowiący 
określa zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, natomiast 
dokonywanie poszczególnych czynności w tym zakresie należy do kompetencji Wójta Gminy Popielów, 
który jest organem wykonawczym i stosownie do przepisów wykonuje uchwały rady oraz gospodaruje 
mieniem komunalnym. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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