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identyfikator /4 Projekt

UCHWAŁA NR...............................

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia .............................

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia,
w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Tarnobrzeg

w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 712, ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz.
1302, ze zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 1 i 2 uchwały nr VIII/80/2019 Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1 .

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Tarnobrzega z dnia 26 września 2019 r., który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały, wyraża się zgodę na zbycie w drodze sprzedaży udziałów
w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, w której Gmina Tarnobrzeg
jest jedynym wspólnikiem, w liczbie nie większej niż 25.000 udziałów, przy czym zbycie może
nastąpić w ramach jednej lub kilku umów sprzedaży zawieranych z tym samym nabywcą wyłonionym
zgodnie z procedurą, o której mowa w § 2.

§ 2 .

Określa się, że zbycie nastąpi w trybie negocjacji z zaproszeniem, i przyjmuje się procedurę
wyłonienia nabywcy udziałów w trybie negocjacji z zaproszeniem, stanowiącą załącznik nr 1 do
wniosku, o którym mowa w § 1.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Potański
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UZASADNIENIE

W związku z realizacją inwestycji na terenie miasta Tarnobrzega, które uzyskały dofinansowanie
ze środków zewnętrznych m.in.: z Unii Europejskiej oraz projektów, które zostały złożone do
dofinansowania, a także planowanych do realizacji konieczne staje się zabezpieczenie niezbędnych
środków własnych. Uwzględniając sytuację w zakresie zadłużenia Gminy Tarnobrzeg konieczne jest
poszukiwanie alternatywnych rozwiązań pozyskiwania źródeł finansowych, w tym przede wszystkim
źródeł kapitałowych nie tworzących nowych lub powiększających istniejących zobowiązań dłużnych
w budżecie Gminy Tarnobrzeg.
W tym zakresie Gmina Tarnobrzeg zamierza zbyć 20.000 udziałów (a maksymalnie 25.000 udziałów)
swojej Spółki: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. inwestorowi finansowemu, który zaproponuje
najlepsze warunki planowanej terminowej transakcji, w wyniku czego Gmina Tarnobrzeg uzyska
niezbędne środki finansowe na ww. cele, a także po zrealizowaniu transakcji ostatecznie, w horyzoncie
kolejnych 20 lat będzie wyłącznym udziałowcem Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. o.o.
Gmina Tarnobrzeg zamierza pozyskać co najmniej 20 mln zł uwzględniając jednocześnie możliwości
obsługi transakcji przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. przy m.in. określonym koszcie
kapitału, od którego zależy finalna wartość i koszt transakcji, uwzględniając jednocześnie niezbędną
elastyczność w celu optymalizacji transakcji.


