
UCHWAŁA NR LV/765/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Kalisza ze spółki Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Miasto Kalisz ze spółki Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000155179. 

§ 2. Wystąpienie ze Spółki następuje w drodze zbycia wszystkich udziałów w Spółce należących do Miasta 
Kalisza. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Giełda Kaliska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została utworzona w celu prowadzenia, zarządzania 
i administrowania giełdą i targowiskami działającymi na terenie Miasta Kalisza. Zgodnie z Rejestrem 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki wynosi  
19 330 000,00 zł i dzieli się na 19 330 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy. Miasto Kalisz posiada 
684 udziały, co stanowi 3,54 %. Pozostałe 96,46 % w liczbie 18 646 udziałów jest własnością osoby fizycznej 
Stefana Lisa.  

Większościowy udziałowiec Spółki zgłosił chęć nabycia udziałów należących do Miasta Kalisza. Zdaniem 
wspólnika, propozycja nabycia udziałów gminy podyktowana jest możliwością pozyskiwania dofinansowania z 
funduszy zewnętrznych na modernizacje giełdy owocowo-warzywnej, które dostępne są dla spółek bez udziału 
podmiotu publicznego jakim jest Miasto Kalisz. Spółka planuje szereg inwestycji na terenie giełdy m.in. 
budowę nowej hali z chłodnią i rampami, budowę sortowni, remont istniejącej hali oraz zadaszenie placu, co 
poprawi warunki handlu na rynku hurtowym. Działania te mają doprowadzić do powstania giełdy 
nowocześniejszej i bardziej przyjaznej mieszkańcom i użytkownikom.  

W związku z powyższym podjęto działania w zakresie zbycia udziałów na rzecz wspólnika. W przypadku 
samorządu konieczne jest przestrzeganie zasady szczególnej staranności w zarządzie mieniem komunalnym. 
Zatem, w oparciu o sporządzoną przez firmę konsultingową wycenę firmy Giełda Kaliska Sp. z o.o. ustalona 
została cena za wszystkie 684 udziały w wysokości 800 000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100), 
która została zaakceptowana przez Wspólnika.  

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia i przystępowania do spółek 
i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, jak również określania zasad wnoszenia, cofania 
i zbywania udziałów i akcji przez wójta. 

Rada Miasta Kalisza uchwałą Nr XLV/618/2021 z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2021 r., poz. 8326) określiła zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta 
Kalisza. Zgodnie z uchwałą Prezydent Miasta Kalisza może m.in. zbywać udziały po uzyskaniu pozytywnej 
opinii komisji Rady Miejskiej Kalisza właściwej do spraw mienia komunalnego, chyba że przepisy szczególne 
wymagają uzyskania zgody Rady Miasta Kalisza. Do zbycia udziałów i akcji Miasta Kalisza w spółkach prawa 
handlowego mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym, w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Akcje i 
udziały w spółkach zbywa w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta), przy czym zgodę na zbycie 
akcji należących do jednostki samorządu terytorialnego wyraża organ stanowiący tej jednostki. Wyjątki od tej 
zasady zawarte są w art. 11 ust 3 tej ustawy, gdzie m.in. zbycie udziałów do 20 % kapitału zakładowego spółki 
wyłącza konieczność uzyskania zgody rady gminy na tę czynność.  

Zbycie wszystkich udziałów Miasta Kalisza w spółce Giełda Kaliska Sp. z o.o. jest równoznaczne 
z wystąpieniem gminy ze spółki, zatem w takim przypadku zastosowanie ma art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy 
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej kompetencji Rady Miasta należy podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 

 

Id: BD103C2E-28F4-4A56-9306-AF625303CBE8. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



