
UCHWAŁA NR XXVIII/318/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki akcyjnej pod firmą :Sandomierski 
Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. z 2016r; poz.446) Rada Miasta Sandomierza uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie spółki akcyjnej pod firmą Sandomierski Ogrodniczy Rynek 
Hurtowy Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sandomierzu, zwaną dalej Spółką.

2. Rozwiązanie Spółki nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta

Robert Pytka
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Uzasadnienie

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. jest spółka funkcjonującą od 1997r. Kapitał
akcyjny to 2.056.500zł Spółka posiada 112 akcjonariuszy. Największym akcjonariuszem spółki jest
Gmina Sandomierz, która posiada 15 991 akcji o wartości nominalnej 1.599.100zł, co stanowi
77,75% kapitału akcyjnego. Przedmiot działalności spółki nie należy do sfery użyteczności
publicznej.

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej-poza sferą użyteczności publicznej gmina może
tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich. W tym zakresie ustawodawca wymaga
jednak spełnienia następujących warunków (art.10 ustawy o gospodarce komunalnej):

- istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym;

- występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia
wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących
przepisów-środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do
znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia;

-  jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do
spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową.

Udział gminy w rzeczonej spółce nie spełnia powyższego kryterium, co stanowi argument za
wycofaniem się udziału w Spółce. Kolejnym argumentem jest fakt, że Spółka od kilku lat generuje
straty. Narastająca strata przekroczyła wartość kapitału akcyjnego. Dokapitalizowanie spółki
wymaga dużych nakładów ze strony akcjonariuszy i nie daje gwarancji zwrotu zaangażowanych
środków. Decyzja o likwidacji spółki zapobiegnie jej upadłości i pozwoli na spłacenie wierzycieli
oraz odzyskanie przez akcjonariuszy pozostałych po likwidacji środków finansowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. z 2016r; poz.446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących
tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.
Przepisy ustrojowe samorządu terytorialnego dotyczące spraw regulowanych szczegółowo
odrębnymi przepisami muszą być interpretowane systemowo, z uwzględnieniem tych szczególnych
regulacji. Oznacza to, że rada gminy na zasadzie wyłączności, może podjęć uchwałę w sprawie
zgody na rozwiązanie spółki. Podstawę prawną rozwiązania spółki stanowią przepisy Kodeksu
spółek handlowych(Dz. U. 2013, poz. 1030 z późn. zm.), w tym art. 459 pkt 2 oraz przepisy ustawy
o samorządzie gminnym, w tym art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f.
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