
UCHWAŁA NR XIII/76/2003 Rady Miejskiej w Brzesku 
 
 
W sprawie: określenia zasad zbycia akcji Telefonów Brzeskich Spółka Akcyjna. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pklt.9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr VI/44/2003 z dnia 26 
marca 2003 r. w sprawie: ustalenia zasad zbycia oraz wyrażania zgody na 
sprzedaż akcji Telefonów Brzeskich S.A. należących do Gminy Brzesko - Rada 
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
Postanawia się sprzedać 193.858 akcji imiennych Telefonów Brzeskich S.A. z 
siedzibą w Mielcu o wartości nominalnej 5 zł. stanowiących własność Gminy 
Brzesko na rzecz Spółki Telefony Brzeskie S.A. w celu ich umorzenia. Sprzedażą 
objęte są wszystkie akcje Telefonów Brzeskich S.A. stanowiące własność Gminy. 

§ 2 
 
 
1. Sprzedaż akcji nastąpi za cenę nominalną 5 zł (słownie: pięć złotych) za 
jedną akcję. 
2. Sprzedaż akcji nastąpi w terminach: 
a) akcje serii A nr A00001-A4000 w ilości 4.000 szt. o łącznej wartości 20.000 zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) - w dniu 15 grudnia 2003 r. 
b) serii A nr A4001 do A11850 w ilości 7.850 szt. o łącznej wartości 39250 zł 
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), w dniu 15 
grudnia 2003 r. 
c) serii B nr B0020001 do B0041925 w ilości 21.925 szt. o łącznej  
wartości 109.625 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 
złotych)- w dniu 15 grudnia 2003 r. 
d) akcje serii C nr C02001841 - C02061840 w ilości 60.000 szt. o łącznej 
wartości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) - w dniu 31 marca 2004 r. 
e) akcje serii E nr E02200460 - E02280459 w ilości 80.000 szt. o łącznej 
wartości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) - w dniu 30 czerwca 
2004 r. 
f)akcje serii F nr F02349757 - F02369839 w ilości 20.083 szt. o łącznej wartości 
100.415 zł (słownie: sto tysięcy czterysta piętnaście złotych)- w dniu 30 
września 2004 r. 
 
3. Zapłata ceny za sprzedane akcje nastąpi w terminach ich zbycia określonych 
w ust.2. 
4. Do czasu zbycia akcji Gmina Brzesko będzie wykonywała wszelkie 
uprawnienia z akcji. 
5. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży akcji zapłaci nabywca akcji. 

§ 3 
 
 
W związku ze sprzedażą wszystkich akcji Telefonów Brzeskich S.A. z dniem 
sprzedaży ostatniej partii akcji , Gmina Brzesko zrzeka się przysługującego jej 
na mocy statutu Telefonów Brzeskich S.A. prawa pierwokupu co do pozostałych 
akcji Telefonów Brzeskich S.A. będących własnością pozostałych akcjonariuszy 



Spółki. 

§ 4 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 5 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

 
 


