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BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

Sz.P.
Mariusz Maciejewski
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Barlinku

W oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca
1990 r. wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Barlinku.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu

pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie
udziałów w podwyższonym kapitale.

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Barlinka o
udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce -
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku - w
związku z inwestycją spółki przy ul. 11 Listopada 14 - budynek B.

5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Załącznik:

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do
spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie
jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Barlinka o udzielenie
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce - Barlineckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku - w związku z inwestycją spółki przy
ul. 11 Listopada 14- budynek.
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P RÓJ E KT

RADY
UCHWAŁA Nr
MIEJSKIEJ W

z dnia
BARLINKU

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital
Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej
kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., póz. 1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital
Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Barlinku, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000447800 i objęcie
przez Gminę Barlinek w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala 1 (słownie:
jeden) udziału o łącznej wartości nominalnej 1000,00 (słownie: tysiąc złotych
i 00/100) złotych.

§ 2. Nowoutworzony udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie
objęty przez Gminę Barlinek i pokryty w całości wkładem pieniężnym w wysokości
450000,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu powyżej wartości nominalnej udziału,
o której mowa w § 1, w kwocie 449000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć
tysięcy złotych i 00/100) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz g
daje kompetencje Radzie Gminy do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do
spółek i spółdzielni oraz rozwiązania i występowania z nich oraz określania zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

Prezes Zarządu Szpitala Barlinek w dniu 6 października 2021 r. pismem zwrócił się

do Burmistrza Barlinka z prośbą o dokapitalizowanie Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
W związku z trudną sytuacją finansową Prezes Szpitala zwrócił się z prośbą o

dokapitalizowanie Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. kwotą 450.000,00 zł. Szpital nie jest w
stanie spłacić w obowiązującym terminie ciążących na nim zobowiązań wobec ZUS z tytułu
składek oraz zobowiązań wobec wierzycieli. Do dnia 30.09.2021 r. Szpital Barlinek posiada

ponad 3,1 min złotych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, co
skutkuje w chwili obecnej coraz większa liczbą sądowych nakazów zapłaty, które generują
coraz większe koszty odsetek oraz postępowań komorniczych. Gmina Barlinek wniesie
wkład pieniężny do Spółki w kwocie 450.000,00 zł, poprzez podwyższenie kapitału
zakładowego i objęcie przez Gminę Barlinek w podwyższonym kapitale zakładowym jednego
udziału o wartości nominalnej 1000 zł. Udział ten zostanie pokryty wkładem pieniężnym w
wysokości 450.000,00 zł. Zgodnie z art. 154 §3 k.s.h., jeżeli udział jest obejmowany po
cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.
Nadwyżka wartości wkładu pieniężnego w stosunku do łącznej wartości nominalnej nowych
udziałów stanowić będzie agio.

Szpital prowadzi działalność leczniczą opartą o niestabilne i niedostateczne
finansowanie przez budżet państwa z obowiązkiem zapewnienia leczenia wszystkim
potrzebującym pacjentom naszego regionu. Pełni w tym ogromną rolę ochrony zdrowia
i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Gminy Barlinek.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały należy uznać za konieczne
i uzasadnione.
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