
UCHWAŁA NR LI/426/2021 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/217/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) – Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/217/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 czerwca 2020 r. 
w sprawie zamiaru rozwiązania spółki pod firmą „Bystrzyckie Centrum Zdrowia”  Sp. z o. o. z siedzibą 
w Bystrzycy Kłodzkiej, wprowadza się następującą zmianę: 

1. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 2. Rozwiązanie spółki, o której mowa w ust. 1, winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2022 r.”. 

§ 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 2021 r., poz. 1372 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 30 
czerwca 2021 r. Przesunięcie terminu likwidacji spółki o rok wynika z podjęcia przez Prezesa 
zobowiązania do podjęcia działań naprawczych zmierzających do poprawy kondycji spółki do dnia 
31 marca 2022 r. Proponowany termin 31 grudnia 2022 r. stanowi okres graniczny, w którym radni 
podejmą decyzję czy proponowane przez Prezesa rozwiązania będą wystarczające, aby szpital nie 
generował w kolejnych latach obrotowych strat.   
 Mając powyższe na uwadze przedłużenie procesu likwidacji jest zasadne i konieczne.    
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