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UCHWAŁA NR 143/2011
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania akcji Gminy Miasta Radomia w spółce Port 
Lotniczy "RADOM" S.A. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i „g”, art. 40 ust.1 i 2 pkt 3, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów pieniężnych i niepieniężnych do Spółki Port Lotniczy 
„RADOM” S.A. przez Prezydenta Miasta Radomia w zamian za obejmowane akcje: 

1) wkłady pieniężne w wysokości kwot przewidzianych w Budżecie GminyMiasta Radomia na dany rok 
budżetowy, 

2) wkłady niepieniężne po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. 

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego dokonuje się w wysokości kosztów jego realizacji bądź na podstawie 
wyceny wnoszonego mienia komunalnego określonej przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego wymagane 
uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego. 

3. Wyraża się zgodę na objęcie akcji spółki celem wygaszenia zaległości podatkowych, po uzyskaniu opinii 
Skarbnika Miasta. 

§ 2. 1. Decyzję o cofaniu lub zbyciu akcji Gminy Miasta Radomia w spółce, z zastrzeżeniem ust. 2, podejmuje 
Prezydent Miasta Radomia. 

2. Zbycie akcji spółki, którego skutkiem będzie zmniejszenie udziału Gminy Miasta Radomia w kapitale 
zakładowym do poziomu poniżej 25%, wymaga zgody Rady Miejskiej. 

3. Przy podejmowaniu decyzji o zbyciu akcji Prezydent Miasta Radomia zobowiązany jest do zastosowania 
takich rozwiązań w umowie lub statucie Spółki, które w sposób należyty zabezpieczą interes Gminy Miasta 
Radomia. 

§ 3. Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Gminy Miasta Radomia, w spółce dokonuje się analizy, celem 
ustalenia: 

1) sytuacji prawnej majątku Spółki; 

2) stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki; 

3) oszacowania wartości Spółki; 

4) stanu realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska. 

§ 4. 1. Zbycie akcji następuje w jednym spośród niżej wymienionych trybów: 

1) oferty ogłoszonej publicznie; 

2) przetargu publicznego; 

3) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia; 

4) przyjęcie oferty złożonej przez podmiot zainteresowany nabyciem akcji; 

2. Wyboru trybu zbycia akcji dokonuje Prezydent Miasta Radomia po dokonaniu oceny zasadności 
i efektywności danego trybu. 

3. Rada Miejska może wyrazić zgodę na inny niż przewidziany w ust.1 tryb zbywania akcji. 

§ 5. O każdym wniesieniu,cofaniu albo zbyciu akcji Prezydent Miasta Radomia informuje Radę Miejską na 
najbliższej sesji Rady następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu akcji. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik


