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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 2018 r. póz. 994 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Barlinek wkładu pieniężnego w
kwocie 336 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) do 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.

§ 2. W zamian za wniesiony wkład, o którym mowa w § 1, Gmina obejmuje w
podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala Barlinek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 336 (słownie: trzysta trzydzieści sześć) nowych udziałów o
wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNI EN I E

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 17 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 rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia, cofania

i zbywania udziałów i akcji.

Prezes Zarządu Szpitala Barlinek w dniu 7 czerwca 2019 r. pismami (znak: SzB.L.dz.36/2019

oraz znak:SzB.L.dz.33/2019) zwrócił się do Burmistrza Barlinka z prośbą dokapitalizowania Szpitala

Barlinek Sp. z o.o. o kwotę 175000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z

przeznaczeniem na finansowanie kosztów stałych działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w

Barlinku oraz kwotę 161 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem

na wykup kuponu odsetkowego, co łącznie daje kwotę 336 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt
sześć tysięcy złotych).

W związku z zakończeniem finansowania dwuletniego projektu Dziennego Domu Opieki

Medycznej z dniem 30.11.2018 r. oraz nieuruchomieniu finansowania dziennej opieki medycznej dla

osób starszych Prezes Zarządu zawnioskował o pokrycie bieżących kosztów stałych dalszego
funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej w Barlinku od 01.07.2019 roku do 31.12.2019

roku. Usługa opieki w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest elementem szeroko rozumianej polityki
senioralnej w Polsce. Pacjenci DDOM bezpłatnie korzystają z rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej,

terapii zajęciowej, terapii psychologa, logopedy oraz usług lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji.

Projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej Gminy.
Prezes Zarządu zwrócił się również w piśmie o dokapitalizowanie Szpitala Barlinek Sp. z o. o.

na kwotę 161 000,00 zł na wykup kuponu odsetkowego od obligacji, których termin płatności przypada

na czerwiec 2019 r. Zobowiązania te wynikają z finansowania inwestycji budowy nowego budynku
Szpitala, modernizacji i termomodernizacji pomieszczeń przeznaczonych na Dzienny Dom Opieki

Medycznej i Laboratorium oraz przebudowy byłego hotelu pielęgniarek na działalność świadczenia

usług opieki długoterminowej i rehabilitacji pacjentów.

W związku z brakiem płynności finansowej Szpitala Barlinek zwracam się z prośbą o

wyrażenie zgody na wsparcie finansowe Szpitala Barlinek Spółki z o.o.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione.
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Sporządziła: Urszula Rudnicka


