Elektronicznie podpisany przez:
Bożena Maria Wiśniewska - Burmistrz Miasta Kowary
dnia 25 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zbycia udziałów przez Gminę Miejską Kowary w Spółce Stacja Sportów Zimowych i
Paralotniarstwa Kowary Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2015 r. poz. 1515 ze zmianami) art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst
jednolity z 2011 Nr 45 poz. 236 ze zmianami) art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity z 2015 poz. 747 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114 poz.
664) i Uchwały Nr XX/90/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie ze spółki Stacji Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Spółka z o. o. z siedzibą w Kowarach
oraz na rozwiązaniu umowy inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2009 r. zawartej we Wrocławiu, a także na zbycie w
całości lub w części udziałów Gminy Miejskiej Kowary w ww. Spółce, Burmistrz Miasta Kowary zarządza, co
następuje:
§ 1. 1. Przeznacza się do zbycia udziały przysługujące Gminie Miejskiej Kowary w Spółce Stacja Sportów
Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach.
2. Przedmiotem zbycia jest sprzedaż posiadanych przez Gminę Miejską Kowary 82 030 udziałów w Spółce o
wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 4 101 500,00 zł (słownie:
cztery miliony sto jeden tysięcy pięćset złotych), stanowiących 26,21 % kapitału Spółki. Sprzedaż udziałów może
odbyć się wyłącznie poprzez nabycie całego pakietu udziałów należących do gminy.
3. Cena wywoławcza całego pakietu 82 030 udziałów wynosi 4 183 530,00 zł (słownie: cztery miliony sto
osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych ) t.j. 51,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych) za jeden
udział.
4. Zbycia udziałów należy dokonać w drodze przetargu publicznego, pisemnego.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji,
Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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