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UCHWAŁA NR XXVII/303/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta Sandomierza udziałów i akcji Gminy
Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego.
Na podstawie art. 18 ust.1, ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r., poz. 446) oraz art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573) Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Spółce – oznacza to spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną,
2. Gminie, Mieście – oznacza to Gminę Miejską Sandomierz.
§ 2. 1. Zbywanie przez Miasto udziałów lub akcji w spółkach następuje z zastosowaniem przepisów działu
IV Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.747 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji
Skarbu Państwa (Dz.U. nr 114, poz.663) a w szczególności w jednym z następujących trybów:
1) oferta ogłoszona publicznie,
2) przetarg publiczny,
3) negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia,
4) przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382);
5) aukcji ogłoszonej publicznie.
6) sprzedaży akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73);
7) sprzedaży na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum
informacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, sporządzonym w związku z tą ofertą lub dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku
regulowanym;
8) stabilizacji pomocniczej na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr
2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz.
UE L 336 z 23.12.2003, str. 33) oraz poprzez udzielanie pożyczek akcji w celu realizacji stabilizacji
pomocniczej;
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9) sprzedaży akcji, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, z użyciem systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży,
zorganizowanego i prowadzonego przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.
2. Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji Miasta dokonuje Burmistrz Miasta Sandomierza.
3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji Miasta, Burmistrz Miasta
Sandomierza:
1) dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w
tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki. Zakres ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki określa
każdorazowo Burmistrz Miasta Sandomierza uwzględniając specyfikę spółki oraz poziom zaangażowania
kapitałowego Miasta w spółce.
2) Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w pkt 1 jeżeli zbywane
są udziały/akcje spółki, w której Miasto posiada nie więcej niż 25% kapitału zakładowego lub po uzyskaniu
akceptacji Rady Gminy.
4. Wartość udziałów/akcji przed ich zbyciem będzie ustalona z uwzględnieniem ich wartości księgowej
oraz wyceny dokonanej przez podmiot posiadający wymagane kwalifikacje do wyceny.
5. Burmistrz Miasta określa ilość udziałów lub akcji będących przedmiotem zbycia.
6. Zbycie, w trybie przewidzianym w ust. 1, następuje wg zasad i warunków ustalonych przez Burmistrza
Miasta Sandomierza.
7. Zastosowanie przez Burmistrza Miasta Sandomierza trybu innego niż określony w ust.1 wymaga zgody
Rady Miasta Sandomierza, z wyłączeniem sytuacji gdy:
1) zbycie dotyczy akcji spółek, w których Gmina Miejska Sandomierz posiada nie więcej niż 25% kapitału
zakładowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sandomierza
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