
UCHWAŁA NR LXXI/569/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie odstąpienia od zamiaru rozwiązania spółki pod firmą „Bystrzyckie Centrum Zdrowia” Sp. 
z o. o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 lit. f w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) – Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od zamiaru rozwiązania spółki pod firmą „Bystrzyckie Centrum Zdrowia”  Sp. z o. o. 
z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka i wchodzi 
w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.                               
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w kompetencji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej pozostaje podejmowanie 
uchwał dotyczących rozwiązania (likwidacji) spółek kapitałowych, których Gmina Bystrzyca Kłodzka 
pozostaje udziałowcem. 

Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej podjęła w dniu 15 czerwca 2020 r. uchwałę intencyjną                      
nr XXVI/217/2020 wyrażającą zamiar rozwiązania spółki pod firmą „Bystrzyckie Centrum Zdrowia”                  
Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, które miało nastąpić w terminie do 31 grudnia 2022 r.  

Przedstawiony przez prezesa spółki plan naprawczy, z którym radni zapoznali się na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 kwietnia 2022 r., wskazuje koncepcje rozwoju spółki, które zostały 
zaakceptowane przez radnych. Planowana rozbudowa oddziału rehabilitacji i przeniesienie jej do budynku 
przychodni przy ul. Sienkiewicza 8 poprzedzone ma być termomodernizacją tego budynku. Na ten cel 
spółka wystąpiła o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
2019 roku. Umowa na dofinansowanie dojdzie do skutku po ustanowieniu hipotecznego zabepieczenia. 
Dofinansowanie pokrywa 95% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 5 810 111 zł (wartość zadania                                          
6 169 648).  

Mając powyższe na uwadze odstąpienie od zamiaru rozwiązania spółki pod firmą „Bystrzyckie 
Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej jest zasadne i konieczne.  
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