UCHWAŁA NR XXXIII/322/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa
handlowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) Rada
Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której
Gmina Łapy posiada udziały,
2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały spółki będące własnością Gminy Łapy.
§ 2. Uchwała określa zasady:
1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach,
2) cofania udziałów w spółkach,
3) zbywania udziałów w spółkach.
§ 3. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego:
1) upoważnia się Burmistrza Łap do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane
udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie
Gminy Łapy na dany rok budżetowy;
2) upoważnia się Burmistrza Łap do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane
udziały, wkładów niepieniężny (aportów).
2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego w rozumieniu niniejszej uchwały mogą być
nieruchomości, ruchomości, wierzytelności lub inne prawa majątkowe.
3. Wniesienie wkładu niepieniężnego poprzedzone jest wyceną przedmiotu wkładu, chyba
że istnieje aktualna wycena.
4. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane
uprawnienia do wyceny majątku.
5. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został
nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jego
nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych
nakładów.
6. O wniesieniu udziałów do spółki Burmistrz Łap decyduje w formie zarządzenia.
§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do cofania udziałów w spółkach.

2. Cofanie udziałów w spółkach następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami
ustawy kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy
lub statutu) spółki, której udziały podlegają umorzeniu.
3. Upoważnia się Burmistrza Łap do wyrażania zgody na dobrowolne umorzenie
udziałów, jako wspólnika. Umorzenie wszystkich udziałów w spółce jest równoznaczne z
wystąpieniem ze spółki i wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Łapach.
§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zbywania udziałów w spółkach.
2. Wszczęcie procedury zbywania udziałów w spółkach każdorazowo wymaga zgody
Rady Miejskiej w formie uchwały.
3. Tryb zbycia udziałów powinien być stosowany z uwzględnieniem postanowień aktu
założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają zbyciu.
4. Decyzję o zbyciu udziałów Burmistrz Łap podejmuje w formie zarządzenia.
§ 6. O każdym wniesieniu, cofaniu lub zbyciu udziałów w spółkach Burmistrz Łap informuje
Radę Miejską w Łapach na najbliższej sesji następującej po wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu
udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych
udziałów, do jakiej spółki zostały wniesione, w jakiej spółce cofnięte lub w jakiej spółce
zbyte, a także jakie obowiązki, korzyści lub uprawnienia z tego tytułu dla Gminy Łapy
powstaną.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

