
UCHWAŁA NR IV/35/2015
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 
udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit g) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady, na jakich Powiat Namysłowski:

1) obejmuje udziały lub akcje w nowoutworzonych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkach 
akcyjnych albo w podwyższonym kapitale zakładowym tych spółek, w których udziałowcem lub 
akcjonariuszem jest Powiat Namysłowski,

2) wnosi do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych wkłady na pokrycie kapitału 
zakładowego,

3) nabywa albo zbywa udziały lub akcje w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.),

2) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Namysłowski,

3) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Namysłowskiego,

4) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Namysłowskiego.

§ 2. 1. Obejmowanie i nabywanie udziałów lub akcji oraz wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału 
zakładowego spółki odbywa się poprzez ich pokrycie:

1) wkładem pieniężnym, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu na dany rok,

2) wkładem niepieniężnym (aportem), w tym w szczególności: prawem własności nieruchomości lub ich części, 
rzeczy ruchomych lub innych zbywalnych praw majątkowych.

2. Pokrycie kapitału zakładowego spółki aportem odbywa się z zachowaniem zasad gospodarowania mieniem 
wynikających z:

1) przepisów powszechnie obowiązujących,

2) przepisów uchwalonych przez Radę Powiatu w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 
trzy lata.

§ 3. Organem uprawnionym do wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez Powiat jest Zarząd 
Powiatu.

§ 4. Decyzję o objęciu i nabyciu udziałów lub akcji, wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego 
oraz zbyciu udziałów lub akcji w spółkach o łącznej wartości:

1) nie przekraczającej kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) – Zarząd Powiatu podejmuje 
samodzielnie,

2) przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) – Zarząd Powiatu podejmuje po uzyskaniu 
zgody Rady.

§ 5. 1. Zbycie udziałów lub akcji, w których Powiat jest udziałowcem lub akcjonariuszem, następuje zgodnie 
z przepisami powszechnie obowiązującymi.
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2. Zarząd Powiatu zbywa udziały i akcje w spółkach po podjęciu uchwały w tym zakresie, z zastrzeżeniem 
§ 4 pkt 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz umieszczenie na stronach internetowych Powiatu 
Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego

Sławomir Gradzik
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