
UCHWAŁA NR XLI/394/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zasad wnoszenia, cofania 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 (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559), uchwala się co następuje: 

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

§ 2. Wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji następuje w formie zarządzenia Burmistrza Wołczyna. 

§ 3. Ustala się następujące zasady wnoszenia udziałów i akcji: 

1) upoważnia się Burmistrza Wołczyna do wnoszenia wkładów pieniężnych celem pokrycia podwyższonego 
kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, w ramach kwot 
przewidzianych na ten cel z budżecie Gminy Wołczyn na dany rok; 

2) upoważnia się Burmistrza Wołczyna do wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) celem pokrycia 
podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach prawa 
handlowego, po uzyskaniu opinii Rady Miejskiej w Wołczynie. 

§ 4. Ustala się następujące zasady zbywania udziałów i akcji: 

1) upoważnia się Burmistrza Wołczyna do zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Wołczyn, po 
uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Wołczynie; 

2) zbywanie udziałów lub akcji następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5. Ustala się następujące zasady cofania udziałów i akcji: 

1) upoważnia się Burmistrza Wołczyna do cofania udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy Wołczyn, po 
uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Wołczynie; 

2) cofanie udziałów lub akcji następuje w drodze umorzenia. 

§ 6. O każdym wniesieniu, cofaniu lub zbyciu akcji lub udziałów Burmistrz Wołczyna zobowiązany jest 
poinformować Radę Miejską w Wołczynie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wołczynie, następującej po 
wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów lub akcji. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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