UCHWAŁA NR XXXIV/284/2013
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie zbycia udziałów w spółce Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. z siedzibą
w Bolesławcu przez Prezydenta Miasta Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.
z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr
21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z 2012 r., poz. 567) oraz Uchwały Nr VII/41/11 Rady
Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Rada Miasta
Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) spółce – należy przez to rozumieć Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu, w której Gmina Miejska Bolesławiec posiada 100
% udziałów,
2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec.
§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do zbycia 100% udziałów w spółce, w drodze
sprzedaży bezprzetargowej, poprzez zaoferowanie ich kupna wszystkim pracownikom spółki.
2. Zbycie udziałów następuje w na podstawie pisemnego zaproszenia do kupna, adresowanego do
każdego pracownika spółki.
3. W przypadku niepodjęcia propozycji przez któregokolwiek z pracowników, oferta powinna być
przedłożona tym pracownikom, którzy wyrazili gotowość zakupu udziałów. Procedura taka obowiązuje
do zbycia wszystkich udziałów będących w posiadaniu gminy miejskiej.
4. Wartość udziałów w spółce winna być ustalona na podstawie zatwierdzonego przez Zgromadzenie
Wspólników sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok i powinna być nie mniejsza niż wartość
księgowa spółki.
5. Decyzję o zbyciu udziałów Prezydent Miasta Bolesławiec podejmuje w formie zarządzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, jakimi ma się
kierować organ wykonawczy gminy. Rada gminy uchwałą nr Nr VII/41/11 z dnia 30 marca 2011 roku
udzieliła Prezydentowi wszelkich kompetencji do realizowania w dowolny sposób, posługując się w tym
celu dozwolonymi prawnymi formami działania. W wypadku zbycia udziałów, działania organu
wykonawczego muszą znajdować podstawę w uchwale rady gminy, stąd konieczność jej podjęcia.
Spółka na podstawie wstępnego sprawozdania finansowego za 2012 rok wykazała na koniec roku zysk
netto w wysokości 2.555,81 PLN przy obrotach 510.642,20 PLN, co daje wskaźnik rentowności
w wysokości 0,5 %. Kapitał zakładowy spółki wynosi 96.000,00 PLN i stanowi 46,37 % wartości
majątku spółki. Zarząd spółki wystąpił do Prezydenta Miasta Bolesławiec z wnioskiem o dofinansowanie
spółki co najmniej kwotą 400 tysięcy PLN w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług o krioterapię
ogólnoustrojową (całego ciała) wykorzystując w procesie leczenia niskie temperatury.
Rada gminy w pełni popiera plan rozwoju spółki, gdyż zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur
kriogenicznych wywołuje szczególną formę termoregulacji, której skutki są niezwykle korzystne
miejscowo, a ich suma daje efektywny sposób odnowy biologicznej. Jednakże z uwagi na sytuację
finansową rada gminy nie widzi możliwości wspierania działania tych jednostek, które nie są jednostkami
użyteczności publicznej. Rada gminy uznaje, że prowadzona przez spółkę działalność jest działalnością
o niskiej rentowności i w znacznym stopniu uzależniona od wysokości zawartych z Nrodowym
Funduszem Zdrowia kontraktów na świadczone usługi. Jak wynika z przedłożonych dokumentów, spółka
co rocznie wykazuje coraz niższe zyski, co nie pozwala na finansowanie działalności rehabilitacyjnej ze
środków własnych.
Rada gminy uważa, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia utrzymywania takich jednostek, które
przynoszą stratę bądź wykazują symboliczne zyski. Mając na uwadze, iż na rynku bolesławieckim
działają co najmniej trzy duże podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, wspieranie ze środków
publicznych jednego z nich, naruszałoby zasady konkurencji rynkowej. W związku z tym w pełni zasadne
jest zbycie posiadanych udziałów pracownikom spółki i wzięcie przez nich pełnej odpowiedzialności za
prowadzoną działalność gospodarczą. Skierowanie operacji zbycia udziałów wyłącznie do pracowników
spółki, wpisuje się w założenia prywatyzacji pracowniczej.
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