
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Namysłów z Lokalnego Centrum Rozwoju 
"Samorządowa Polska" Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie oraz na wystąpienie Gminy Namysłów 

ze spółki Krajowy Fundusz Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 712), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, 
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na:

1) wystąpienie Gminy Namysłów z Lokalnego Centrum Rozwoju „Samorządowa Polska” Namysłów Sp. z o.o. 
z siedzibą w Namysłowie (KRS 0000510655), poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów  
przysługujących Gminie Namysłów w kapitale zakładowym spółki Lokalne Centrum Rozwoju „Samorządowa 
Polska” Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (KRS 0000510655);

2) wystąpienie Gminy Namysłów z Krajowego Funduszu Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(KRS 0000463168), poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie 
Namysłów w kapitale zakładowym spółki Krajowy Fundusz Seniora sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(KRS 0000463168).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Gmina Namysłów na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Namysłów do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego ,,Samorządowa Polska” Namysłów
sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego ,,Samorządowa Polska” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, objęła udziały w kapitale zakładowym w/w spółek, z czego: w Lokalnym Funduszu
Pożyczkowym ,,Samorządowa Polska” Namysłów sp. z o.o. z siedziba w Namysłowie w ilości 4 (czterech)
udziałów, o wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) złotych każdy, co daje łączną wartość 4 000 (cztery tysiące)
złotych oraz w Fundusz Poręczeniowym ,,Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ilości
50 (pięćdziesięciu) udziałów, o wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) złotych każdy co daje łączną wartość
50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Celem działania Lokalnego Centrum Rozwoju „Samorządowa Polska” Namysłów. sp. z o.o. (dawniej
Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Namysłów Sp. z o.o.) z siedzibą w Namysłowie
miało być przede wszystkim wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których siedziba,
adres zamieszkania lub główne miejsce wykonywania działalności znajduje się na terenie Gminy Namysłów,
poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania im pożyczek na cele związane
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wspieranie wszelkich przedsięwzięć
i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości. Wskutek zmiany koncepcji funkcjonowania Programu
„Samorządowa Polska”, poprzez odejście od formuły finansowego wspierania rozwoju mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, nie doszło ostatecznie do realizacji żadnego z powyższych celów. W dniu 16 czerwca 2017 r.
spółka zmieniła nazwę na Lokalne Centrum Rozwoju "Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o.o., a charakter jej
działalności miał się koncentrować wokół kreowania powszechnych usług telemedycznych i teleopiekuńczych,
a także wspomagania działalności przedsiębiorców. Jednakże spółka nie podjęła tej działalności.

Wobec braku konkretnych rezultatów w działalności Spółki, udziałowiec - Centrum Operacyjne „Senior 2030”
S.A. zaproponował wykup wszystkich przysługujących Gminie Namysłów udziałów.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do kompetencji rady należy podejmowanie uchwał dotyczących
tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.

W związku z powyższym niezbędnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Projektodawca: Burmistrz
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