UCHWAŁA Nr XX/119/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów
i akcji przez Powiat Sztumski

na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g w związku z ust. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 1445 z późn. zm), Rada Powiatu
Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Określa się zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania akcji
w spółkach prawa handlowego przez Powiatu Sztumski.
2. Wnoszenie wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, jak równieŜ nabywanie
i zbywanie przez Powiat Sztumski udziałów lub akcji w spółkach, dokonywane jest
z zachowaniem zasad celowości i gospodarności, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia
realizacji zadań Powiatu Sztumskiego.
3. Wnoszenie wkładów oraz obejmowanie udziałów przez Powiat Sztumski moŜe następować
w związku z wykonywaniem zadań własnych związanych z zaspokajaniem zbiorowych
potrzeb powiatowej wspólnoty samorządowej, w zakresie określonym w przepisach ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn.
zm.) .
4. Wysokość kwoty przeznaczonej na pokrycie oraz nabycie udziałów lub akcji w spółkach
prawa

handlowego

jest

ustalana

corocznie

w

budŜecie

Powiatu

Sztumskiego,

z zastrzeŜeniem ust. 5.
5. Wysokość kwot przeznaczonych na wieloletnie dokapitalizowanie spółek handlowych jest
ustalana zgodnie z kwotami wydatków przewidzianymi na te cele w ramach przedsięwzięć
wieloletnich, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sztumskiego.

§2

1. Obejmowanie udziałów lub akcji przez Powiat Sztumski odbywa się poprzez ich pokrycie:
1) wkładem pienięŜnym - w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budŜecie Powiatu
Sztumskiego na dany rok budŜetowy lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Sztumskiego,

2) wkładem niepienięŜnym (aportem), w tym w szczególności: prawem własności lub innymi
prawami rzeczowymi do nieruchomości lub do rzeczy ruchomych oraz wszelkimi innymi
prawami majątkowymi posiadającymi zdolność aportową.
2. Zgody Zarządu Powiatu Sztumskiego wyraŜonej w uchwale wymaga, z zastrzeŜeniem ust. 3:
1) objęcie i pokrycie nowoutworzonych udziałów lub akcji w podwyŜszonym kapitale
zakładowym spółek handlowych, w których Powiat Sztumski jest udziałowcem lub
akcjonariuszem,
2) nabycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, w których Powiat Sztumski jest
udziałowcem lub akcjonariuszem od innego wspólnika lub akcjonariusza.
3. Zgody Rady Powiatu Sztumskiego wyraŜonej w uchwale wymaga:
1) objęcie udziałów lub akcji w nowoutworzonych spółkach prawa handlowego;
2) nabycie udziałów lub akcji w istniejących spółkach prawa handlowego, których Powiat
Sztumski nie jest udziałowcem lub akcjonariuszem;
3) pokrycie kapitału zakładowego spółki prawa handlowego wkładem niepienięŜnym
(aportem) w postaci własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.

§3

1. Wniesienie wkładu niepienięŜnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach handlowych
musi być poprzedzone wyceną dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego
wymagane uprawnienia do wyceny majątku.
2. Nabywanie udziałów lub akcji spółek prawa handlowego obejmuje wszystkie czynności
cywilnoprawne mające na celu ich nabycie.

§4

1. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, w których Powiat Sztumski jest
udziałowcem lub akcjonariuszem, następuje na zasadach wynikających z przepisów
powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.).
2. Zbycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, w których Powiat Sztumski jest
udziałowcem lub akcjonariuszem, dokonuje Zarząd Powiatu Sztumskiego po podjęciu
uchwały, z zastrzeŜeniem ust. 3.
3. Zbycie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego wymaga zgody Rady Powiatu
Sztumskiego, jeŜeli w wyniku zbycia akcji lub udziałów nastąpi wycofanie Powiatu
Sztumskiego ze spółki prawa handlowego albo obniŜenie do lub poniŜej 50% kapitału
zakładowego spółki liczby udziałów lub akcji, których właścicielem jest Powiat Sztumski lub

obniŜenie do lub poniŜej 50% liczby głosów posiadanych przez Powiat Sztumski, które mogą
być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się takŜe do umorzenia udziałów i akcji Powiatu Sztumskiego
w spółkach prawa handlowego.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§6

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego

UZASADNIENIE

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 12, w punkcie 8 pod literą g, zawiera
unormowanie o stanowieniu przez radę powiatu w sprawach majątkowych, a w szczególności
w sprawach dotyczących tworzenia i rozwiązywania spółek oraz związanych z obrotem
( rozporządzaniem) majątkowymi aktywami powiatu w postaci udziałów i akcji.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego moŜe tworzyć spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne oraz takŜe moŜe przystępować do takich spółek.
JednakŜe uprawnienia powiatu do tworzenia oraz uczestnictwa w spółkach, postanowieniami
ustawy o gospodarce komunalnej, jest ograniczone do przypadków, gdy przedmiot działania
spółek dotyczy działalności ze sfery wykonywania zadań własnych z zakresu uŜyteczności
publicznej.
Powoływany artykuł ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, Ŝe wykonywanie
przez powiat czynności związanych z obrotem majątkowym, aktywami powiatu w postaci
wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, moŜe nastąpić
na podstawie zasad określonych przez radę powiatu.

