UCHWAŁA NR 161/XXI/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez Gminę Praszka w kapitale zakładowym Spółki
Energia Praszka Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r., poz. 713 tj.), Uchwały Nr 194/XXII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Burmistrza Praszki
(Dz.Urz.Woj. Opolskiego z dnia 20.11.2008 r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Zezwala się na nabycie przez Gminę Praszka od spółki DUON Dystrybucja 11.868 udziałów (jedenaście
tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) w kapitale zakładowym Spółki Energia Praszka Sp. z o.o. za łączną
kwotę 250.414,80 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych 80/100).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik do uchwały Nr 161/XXI/2020
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 27 października 2020 r.
Uzasadnienie
Gmina Praszka jest współwłaścicielem, z DUON Dystrybucja S-ka z o.o., spółki Energia Praszka S-ka z o.o.
Gmina Praszka posiada 34,1 % udziałów (6.130 udziałów o wartości nominalnej 3.065.000,00 zł), DUON
Dystrybucja 65,9 % udziałów (11.868 udziałów o wartości nominalnej 5.934.000,00 zł).
Spółka Energia Praszka straciła w tym roku 60 % swojego rynku sprzedaży. Spółka DUON Dystrybucja Ska z o.o., zgodnie z umową spółki Energia Praszka S-ka z o.o., wystąpiła do Gminy Praszka z pismem
informującym o chęci zbycia wszystkich swoich udziałów w Spółce Energia Praszka za cenę 250.414,80 zł. Po
przeprowadzonych rozmowach z Burmistrzem Praszki, zaproponowała rozłożenie płatności na pięć rat.
Biorąc pod uwagę, że Energia Praszka dostarcza ciepło do miejskich budynków publicznych, szkół,
przedszkoli, Domu Kultury, jak również to, że majątek trwały spółki Energia Praszka wprowadzony do tej
spółki aportem przez Gminę, znacznie przewyższa wartością proponowaną cenę zakupu udziałów, zasadne jest
przyjęcie oferty sprzedaży tych udziałów na proponowanych warunkach.
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