
ZARZĄDZENIE Nr 321 /2020 

BURMISTRZA SOKÓŁKI 

z dnia 18.09.2020 

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów Gminy Sokółka w spółce 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGROMECH” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j.  Dz .U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 
r., o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 3 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r,  
poz. 1302), art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, 
poz. 1145 ze zm.) a także na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14 kwietnia  2020 r. 
nr XXIII/157/2020.w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGROMECH” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy 
udziałów przeznaczonych do sprzedaży 
 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

 Przeznacza się do zbycia udziały Gminy Sokółka w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„AGROMECH” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce:  

a. w drodze sprzedaży w ilości co najmniej 21.666 (dwadzieścia jeden tysięcy 
sześćset sześćdziesiąt sześć) udziałów, stanowiących 85% kapitału 
zakładowego, których wartość nominalna wynosi 1.083.300 (jeden milion 
osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych), 

b. w trybie nieodpłatnego zbycia udziałów na rzecz uprawnionych pracowników 
spółki   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGROMECH” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce w ilości nie 
większej niż 3.824 (trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery) udziałów, 
stanowiących 15 % kapitału zakładowego, których wartość nominalna wynosi 
191.200 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych, 

c. w drodze sprzedaży udziałów co do których uprawnieni pracownicy nie 
wykonają prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów zgodnie z lit b) powyżej na 
zasadach i za cenę określoną w sposób wskazany w załączniku Nr 2 Uchwały 
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14 .kwietnia  2020 r nr XXIII/157/2020 

 
 
 



§ 2.  
 

Zbycie udziałów nastąpi w trybie publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego 
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XXIII/157/2020 .Rady Miejskiej  
w Sokółce z dnia 14 .kwietnia 2020r  w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie udziałów 
Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„AGROMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce oraz 
określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych  
do sprzedaży 
 

§ 3 
 

Ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i zostanie 
opublikowane zgodnie z pkt 2.4 Procedury wyłonienia nabywcy udziałów w Spółce 
PUH „Agromech” sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce, stanowiącej Zał. Nr 1 do Uchwały  
nr XXIII/157/2020 .Rady Miejskiej w Sokółce  z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGROMECH” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury 
wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży. 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

 

 

 


