
Uchwała nr L/272/2010 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

     z dnia 27 maja 2010 r. 
 
w sprawie  określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji  
 w spółkach prawa handlowego 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym ( 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, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 138, 
poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 
poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230)  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 
      § 1 
 
Ustala się następujące zasady wnoszenia udziałów i akcji: 
 

1. Burmistrz moŜe  wnosić  wkłady pienięŜne celem pokrycia podwyŜszonego kapitału 
zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach  
z udziałem Gminy, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budŜecie gminy 
Ujazd na dany rok budŜetowy. 

2. Burmistrz moŜe wnosić wkłady niepienięŜne celem pokrycia podwyŜszonego kapitału 
zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki. 

 
      § 2 

 
Burmistrz moŜe  zbywać udziały lub akcje w spółkach z udziałem Gminy, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki. 
 
      § 3 
 

1. Burmistrz moŜe cofać udziały lub akcje w spółkach z udziałem Gminy,  
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki. 

2. Cofanie udziałów lub akcji następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z 
postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
      § 4 
 
O kaŜdym wniesieniu, cofaniu lub zbyciu udziałów Burmistrz Ujazdu informuje Radę 
Miejską w Ujeździe na najbliŜszej sesji, następującej po wniesieniu  lub zbyciu udziałów. 
 
      § 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
 



      § 6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
        Magdalena Bartodziej 


