
 
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/445/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 7 listopada 2013 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie strat bilansowych za lata 2010-
2011. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 177 § 1 i art. 178 ustawy z dnia  
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 § 1. 1. WyraŜa się zgodę na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie w 
wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
        2. Dopłata, o której mowa w ust. 1, przeznaczona będzie na pokrycie strat 
bilansowych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie za lata 2010-
2011, w tym: 
- 2010 r. -  91.269,26 zł 
- 2011 r.  -   8.730,74 zł  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
 
 Strata ciągniona PUK Sp. z o.o. za lata 2010-2011 wynosiła 498.239,05 zł, w tym: 
- 2010 rok    91 269,26 zł 
- 2011 rok  406 969,79 zł 
 Strata za 2010 r. zgodnie z uchwałą nr 4/W/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 16 czerwca 2011 r. miała zostać pokryta z przyszłych zysków, natomiast 
strata za 2011 r. zgodnie z uchwałą nr 5/W/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 
dnia 13 czerwca 2012 r. ma zostać pokryta dopłatą Wspólnika. Termin pokrycia strat przez 
Wspólnika to grudzień 2015 r. – strata za 2010 r. i grudzień 2016 – strata za 2011 r. 
 Sytuacja finansowa spółki w 2012 r. nie pozwoliła na pokrycie straty za 2010 rok z 
zysków, gdyŜ działalność spółki w 2012 r. równieŜ zakończyła się stratą w wysokości 
545 281,36 zł.  
 Zgodnie z §11 aktu załoŜycielskiego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
w Bornem Sulinowie wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w celu pokrycia strat bądź 
powiększenia środków obrotowych spółki, w wysokości nie przekraczającej dwukrotności 
wartości udziałów posiadanych przez kaŜdego wspólnika. 
 Niepokryte straty bilansowe spółki przyczyniły się do utraty płynności finansowej Spółki, 
a co za tym idzie braku moŜliwości regulowania bieŜących zobowiązań wobec dostawców zrębki 
oraz prawidłowego funkcjonowania Spółki.  
 W związku ze zbliŜającym się okresem zimowym i koniecznością zakupu zrębki 
zabezpieczającej dostawę energii cieplnej dla miasta Bornego Sulinowa oraz przygotowaniem 
się Spółki do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy wniesienie dopłaty jest 
konieczne i zasadne.  
 


