UCHWAŁA NR VI/8/2014
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez
Burmistrza Miasta Bierunia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia
RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:
§ 1. Określić następujące zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Bierunia udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego.
§ 2.1. Burmistrz Miasta Bierunia w drodze zarządzenia wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały i akcje wkłady
pieniężne, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
2. Burmistrz Miasta Bierunia w drodze zarządzenia wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały i akcje wkłady
niepieniężne (aport).
§ 3.1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności prawa rzeczowe, prawa obligacyjne
i prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.
2. Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów lub akcji wymaga uprzedniej wyceny wnoszonego wkładu,
sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego stosowne uprawnienia.
3. Wymogu, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się w przypadku możliwości ustalenia wartości na podstawie ponoszonych
nakładów, bądź też wartość ta wynika z faktury potwierdzającej nabycie dokonane bezpośrednio przed wniesieniem aportu.
4. Wniesienie aportu w postaci nieruchomości wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Bieruniu wyrażonej w formie
uchwały.
§ 4.1. Cofnięcie udziałów lub akcji następuje poprzez ich umorzenie, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek
handlowych.
2. Cofnięcie, o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia.
§ 5. Nabycie udziałów i akcji w spółkach, w których gmina Bieruń posiada już udziały i akcje następuje w formie
zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia, po uprzedniej pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Bieruniu.
§ 6.1. Zbycie posiadanych przez gminę Bieruń udziałów i akcji następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta
Bierunia.
2. Zbycie udziałów i akcji nastąpić może w trybie:
a) przetargu,
b) aukcji,
c) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
3. W przypadku, gdy żaden z wymienionych w ust. 2 trybów nie przyniesie rezultatu, Burmistrz Miasta Bierunia może
dokonać zbycia w innym trybie zaakceptowanym przez Radę Miejską w Bieruniu.
4. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów i akcji w spółkach, dokonuje się analizy spółki, stosownie do obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa.
§ 7. Wnoszenie do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkładów, cofanie udziałów i akcji oraz ich
zbywanie wymaga uprzedniej pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Bieruniu.
§ 8. Wykonanie czynności związanych z wnoszeniem, cofaniem, zbywaniem udziałów i akcji, w tym szczegółowego trybu
zbywania udziałów i akcji, powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.
§ 9. Zobowiązać Burmistrza Miasta Bierunia do przedstawienia Radzie Miejskiej w Bieruniu informacji o każdym
wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminy Bieruń, na najbliższej sesji
Rady Miejskiej w Bieruniu następującej po wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów i akcji.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Bieruniu
Adam Rozmus
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