UCHWAŁA  NR ..............................
RADY  MIEJSKIEJ  W  LIPNIE
z dnia ...............................................


w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę
                   miasta  Lipna.



   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 08 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 uchwala się, co następuje :


§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminy miasta Lipna

§ 2. Wnoszenie wkładów pieniężnych i niepieniężnych i nabywanie udziałów i akcji oraz cofanie i zbywanie udziałów i akcji jest dokonywane przez Burmistrza Miasta.

§ 3. Wnoszenie wkładów pieniężnych celem pokrycia kapitału oraz podwyższonego kapitału zakładowego i akcyjnego oraz objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem gminy miasta Lipna następuje w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta Lipna.

§ 4. Wnoszenie wkładów pieniężnych, celem pokrycia kapitału oraz podwyższonego kapitału zakładowego i akcyjnego oraz obejmowanie z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem gminy miasta Lipna następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji planowania budżetu i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej. Brak opinii komisji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Burmistrza jest równoznaczny z akceptacją wniosku i nie stanowi przeszkody do wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów.

§ 5. Zbywanie udziałów lub akcji należących do gminy miasta Lipna następuje w trybie oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego albo rokowań podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia. Oferta zbycia udziałów lub akcji i projekt umowy zbycia udziałów wymaga pozytywnej opinii komisji planowania budżetu i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej. Brak opinii komisji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Burmistrza jest równoznaczny z akceptacją wniosku i nie stanowi przeszkody do zbycia udziałów lub akcji.

§ 6. Cofanie udziałów lub akcji należących do gminy miasta Lipna następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z postanowieniami umów spółek i Kodeksu spółek handlowych. Cofnięcie udziałów lub akcji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji planowania budżetu i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego. Brak opinii komisji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Burmistrza jest równoznaczny z akceptacją wniosku i nie stanowi przeszkody do cofnięcia udziałów lub akcji.
§ 7. Wnoszenie wkładów niepieniężnych celem pokrycia kapitału zakładowego lub akcyjnego oraz pokrycia podwyższonego kapitału i objęcie z tego tytułu udziałów lub akcji w  spółkach przez gminę miasta Lipna wymaga pozytywnej opinii komisji planowania budżetu i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego.
Brak opinii komisji planowania budżetu i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Burmistrza jest równoznaczny z akceptacją wniosku i nie stanowi przeszkody do wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                                             Przewodnicząca


                                                                                               Maria Turska































U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e



     Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g  ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości  rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.
     Do Burmistrza Miasta Lipna wpłynął wniosek o nabycie od Gminy Miasta Lipna posiadanego  udziału Przedsiębiorstwa Hotelarskiego „Kujawy – Zajazd Polski” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.
     W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne












