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SPRAWOZDANIE

z przebiegu kontynuacji procesu likwidacji

Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji

w Leśnej za okres od 01.01.2020 r. do 20.03.2020 r.

I. Wstęp

1. Niniejsze  Sprawozdanie obejmuje najważniejsze czynności w procesie likwidacji 
Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej za okres 
od 01.01.2020 r. do  16.03.2020 r. wraz z ukazaniem istotnych spraw, problemów
i uwarunkowań towarzyszących temu procesowi. Jest ono kontynuacją Sprawozdania    
z likwidacji za okres 11.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 
Oba scalone Sprawozdania stanowią Sprawozdanie z likwidacji PM SYNERGIA Sp. z 
o.o. w likwidacji.

2. Forma prawna PM SYNERGIA.

Spółka została zawiązana dnia 18 maja 2011 roku w Kancelarii Notarialnej w Lubaniu
przy ul.

Brackiej 9, przed notariuszem Dorotą Danel, Repertorium A numer 3447/2011 pod 
nazwą

Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia –Fabrycznej, IX 

Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego. Data zarejestrowania Spółki  w KRS
25.07.2011 r. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 01.08.2011 r.
Nr KRS 0000391457

3. Adres siedziby Spółki.
59-820 Leśna ul. Elizy Orzeszkowej 11B.  
Tel. 75-72-11-583.

4. Organ założycielski.

Gmina Leśna-100% udziałów. 
Powiat Lubań.

5. Główna działalność gospodarcza Spółki ( nr  PKD).

1

http://www.pm-synergia.pl/
mailto:info@pm-synergia.pl


Spółka od 01.01.2020 r. nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Poszczególne 
rodzaje działalności zostały przejęte przez ZG i UK w Lubaniu oraz Gminę Leśna 
wyg poniższego zastawienia:

PKD  36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody-działalność przejęta przez 
Gminę Leśna od 01.11.2019 r.

PKD  37.00. Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków- działalność przejęta przez 
Gminę Leśna od 01.11.2019 r.

PKD  38.00.Z  -  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - działalność przejęta 
przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.

PKD 96.03. Z –  Pogrzeby i działalność pokrewna- działalność przejęta przez Gminę 
Leśna od 04.11.2019 r.

PKD 68.32. Z –  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie- działalność 
przejęta przez Gminę Leśna od 01.10.2019 r.

PKD 68.20.Z -   Wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi- działalność przejęta przez Gminę Leśna od 01.10.2019 r.

PKD 81.29.Z i PKD 81.30.Z—Pozostałe sprzątanie, Działalność usługowa związana z 
zagospodarowaniem terenów zielonych ( Dz. Estetyki) - działalność przejęta przez 
Gminę Leśna od 16.09.2019 r.

II. Motywy likwidacji.

W uzasadnieniu do Uchwały NR XII/88/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Rady Miejskiej w
Leśnej 

o wyrażeniu zgody na rozwiązanie Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Spółka 
z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leśnej oceniono, że;
a/ dalsze utrzymywanie spółki straciło rację bytu,
b/ jakość świadczonych usług oraz relacje Spółka -Gmina są na złym poziomie oraz są

negatywnie
oceniane przez organy Gminy,
c/ brak jest również perspektyw na poprawę sytuacji w najbliższym czasie , w związku z

czym 
uznano,  iż  lepszym  rozwiązaniem  będzie  przejęcie  przez  Urząd  Miejski  w  Leśnej

samodzielnej 
odpowiedzialności za prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie Gminy,
d/ świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia
ścieków pozostanie w gestii Gminy,
e/ do Urzędu Miejskiego przekazane zostaną zadania związane z gospodarką lokalową,
f/  usługi z zakresu wywozu odpadów będzie realizować podmiot wyłoniony w drodze

przetargu
zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
g/ pozostałe usługi w tym utrzymanie dróg gminnych, zieleni oraz czystości i porządku

na terenie
gminy zostanie powierzone podmiotom zewnętrznym.

Nadzwyczajne  Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp.
z o.o. z 

siedzibą w Leśnej  podejmując w dniu 11 lipca 2019 r. Uchwałę Nr 4 podniosło 
zagadnienie 

celowości dalszego funkcjonowania Spółki. Po przedstawieniu przez Zarząd aktualnej 
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sytuacji 
organizacyjnej, finansowej i perspektyw dalszego działania uznano, iż w świetle 
przedstawionych faktów nie jest zasadne poszukiwanie źródeł finansowania dalszej 

działalności
Spółki, a ona sama powinna zostać rozwiązana.

IV. Rozpoczęcie likwidacji.

11 lipca 2019 r.
Na podstawie Uchwały Nr 4 z dnia 11 lipca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników 
Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Leśnej w 
sprawie rozwiązania spółki (Akt Notarialny z 11.07.2019 r. Repertorium A  nr 4542/2019.
Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana w dniu 25.07.20-19 r. w dziale 6, 

rubryka 1 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
 

V. Projektowany termin zakończenie likwidacji.

16.03.2020 r.

VI. Likwidator PM SYNERGIA.

Ryszard Brzozowski- od 11.07.2019 r.
Szczegółowy zakres obowiązków oraz uprawnień Likwidatora zawarty jest w Umowie 
o świadczenie usług przeprowadzenia likwidacji Spółki zawartej w dniu 11 lipca 2019 r.

VII. Sprawozdanie Finansowe  likwidacji za okres 11.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Na podstawie Art.281.§ 2.KSH i Art.52 ust.3 w zw. z art.12 ust 2 ustawy o 
rachunkowości 

      sporządzone zostało do dnia 27.02.2020 r.  sprawozdanie finansowe PM SYNERGIA 
Sp. z o.o. w likwidacji za okres 11.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  Dokument ten zostanie
przedłożony do przyjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Miejskiego

SYNERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Leśnej terminie do 
16.03.2020 r.          

VIII. Sprawozdanie z działalności likwidatora za okres 11.07.2019 r do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie ze swojej  działalności  za okres likwidacji  w ubiegłym roku obrotowym
Likwidator 

     porządził do dniu 27.02.2020 r. i przedłożył w dniu 16.03.2020 r. Zwyczajnemu  
Zgromadzeniu      Wspólników.

IX. Kalendarium likwidacji za okres 01.01.2020 r do 16.03.2020 r.:

Styczeń 2020 r.

1. Na dzień 01.01.2020 r.  w dyspozycji  Likwidatora pozostało 4 pracowników. Dla 3
osób  rozwiązanie  umów  o  pracę  upłynie  z  dniem  31.01.2020  r.  Z  grona  tych
pracowników jedna osoba  nie  otrzymała  żadnej  oferty  pracy  a  dwie  nie  wyraziły
zgody na kontynuowanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Leśnej.
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2. Od 08.01.2020 r. rozpoczęta została archiwizacja dokumentacji kadrowej, finansowo-
księgowej oraz pozostałych komórek organizacyjnych Spółki a także wygenerowanej 
przez Likwidatora. Zgodnie z decyzją Burmistrza Leśnej sprawującego funkcję 
Walnego Zgromadzenia Spółki wskazane zostało miejsce składowania 
zarchiwizowanej dokumentacji zgodnie z Art. 288.§ 3 KSH. Przechowawcą 
dokumentacji został Urząd Miejski w Leśnej. Makulatura po archiwizacji zostanie 
poddana zniszczeniu przez uprawnioną firmę. Likwidator wynegocjował za tę usługę 
10 000,00 zł netto. Kwota pierwotnie określona przez osobę dokonującą archiwizacji 
wynosiła w przedziale 15 000,00-16 000,00 zł. Stosowna umowa została podpisana 
08.01.2020 r.

3. Przez cały miesiąc styczeń 2020 r. Likwidator przy pomocy byłych pracowników 
Spółki sporządzał i akceptował trójstronne Porozumienia   ( Likwidator, Gmina, 
klient)w zakresie przeniesienia na Gminę umów dot. zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzenia ścieków.

4. W ramach współpracy  z Gminą Likwidator na przestrzeni lutego 2020 r. użyczał dla 
Gminy samochód ciężarowy Mercedes Sprinter oraz specjalistyczne urządzenia 
(WUKO) do usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

5. Z uwagi na prowadzoną archiwizację dokumentacji z niewielkim opóźnieniem, ale 
sukcesywnie Likwidator przygotowywał na przestrzeni lutego br. dla Urzędu 
Miejskiego informacje związane z kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze dot. oczyszczalni ścieków. 

6. W dniu 03.02.2020 r. Likwidator powołał dwuosobową Komisję do spraw oceny 
przydatności szafek ubraniowych do dalszego użytkowania, sprzedaży lub kasacji. W
wyniku dokonanej segregacji wymienionych ruchomości 5 najbardziej 
wyeksploatowanych szafek zostało sprzedanych. Pozostałe szafki pozostawiono do 
podjęcia decyzji przez Zgromadzenie Wspólników.

7. Z uwagi na wpływające, aczkolwiek niewielkie, kwoty należności od dłużników Spółki 
Likwidator po konsultacji Burmistrzem i radcą prawnym ustalił ostateczne 
sporządzenie wykazu wierzytelności SYNERGII wraz z dokumentami źródłowymi i 
pomocniczymi na 21.02.2020 r.

8. W dniu 16.01.2020 r. Likwidator przesłał do Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz 
Skarbnika Gminy drugą w kolejności umowę sprzedaży ruchomości dla gminy Leśna.
Po szczegółowych ustaleniach w tym z radnymi Rady Miejskiej ustalono zakup dla 
Gminy dwóch ciągników Zetor i samochodu ciężarowego marki Mercedes Sprinter na
łączną kwotę netto 32 403,26 zł.

9. W dniu 23.01.2020 r. Likwidator przesłał Burmistrzowi i Radzie Nadzorczej do 
konsultacji Sprawozdanie Likwidatora za okres 11.07.2019 r.-31.12.2019 r.

10.W dniach 23.01.2020 r.- 30.01.2020 r. Likwidator przeprowadził negocjacje 
organizacyjne      i finansowe w sprawie odbioru i zniszczenia pozostałej po 
archiwizacji dokumentacji likwidowanej Spółki. W wyniku negocjacji do realizacji tego
zadania wybrano firmę PPHU DELEO, Leszczynowo 9, Bolesławiec za kwotę netto 
550 zł. Firma konkurencyjna oferowała kwotę netto 1630,00 zł.

11.Na przestrzeni stycznia 2020 r. trwało pomiędzy Urzędem Miejskim i PM SYNERGIA 
sp. z o.o. w likwidacji rozliczenie z tytułu sprzedanej wody za okres październik i 8 
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dni listopada 2019 r. Czynność ta wyniknęła z różnicy czasowej związanej z 
przejęciem przez Gminę tego działu gospodarczego a okresem dokonywanych 
odczytów liczników zużycia wody. Kwota, która z tego tytułu przypadająca PM 
SYNERGII wyniosła 50 905,62 zł.

12.PM SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji swoje koszty za m-c 02/2020   tj. zobowiązania
wobec kontrahentów cywilnoprawnych i publicznoprawnych, pracowników oraz inne 
zobowiązania operacyjne i finansowe w całości pokryła ze swoich przychodów 
głównie ze sprzedaży ruchomości dla Gminy Leśna.

13.W dniu 31.01.2020 r. w Spółce zakończyło pracę kolejnych 3 pracowników. Stan 
zatrudnienia na 01.02.2020 r. wyniósł -1 osoba tj. główna księgowa, Pełnomocnik 
Likwidatora

14.Ponadto przez cały miesiąc styczeń b. roku  trwały inne wyżej nieopisane czynności 
likwidacyjne jak np.;  składanie bieżących informacji z przebiegu likwidacji do 
Burmistrza i Rady Nadzorczej, spotkania robocze z Burmistrzem, Sekretarzem 
Gminy, Skarbnikiem Gminy bądź kierownikami odpowiednich referatów w Urzędzie 
Miejskim, prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, 
prowadzenie wycen ruchomości, przygotowywanie materiałów na Zgromadzenie 
Wspólników, bieżące kierowanie i kontrolowanie pracą pozostałych w zatrudnieniu 
pracowników, zwalnianie wolnych pomieszczeń likwidowanej Spółki na rzecz Urzędu 
Miejskiego, opracowywanie preliminarzy kosztowo-dochodowych likwidowanej Spółki
i inne o charakterze administracyjnym.

Luty 2020r.

1.  W dniu 03 stycznia br. Likwidator opracował operacyjny harmonogram pracy na 
okres od 03.02.2020 r do 10.03.2020 r. w którym ujął min.
a) dokonanie wzajemnych rozliczeń finansowych z Urzędem Miejskim w Leśnej za 

sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki w okresie października i 8-mu dni 
listopada 2019 r.,

b) opracowane zostały operacyjne preliminarze wydatków na miesiące luty i marzec 
2020 r. wraz ze wskazaniem źródeł pokrycia kosztów likwidacji,

c) ustalenie innych rozliczeń finansowych umożliwiających zakończenie likwidacji 
PM SYNERGII do 16.03.2020 r., 

d) kontynuacja archiwizacji i zniszczenia niearchiwalnych dokumentów,
e) przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej przejęcia przez Gminę Leśna 

cesją  wierzytelności przysługujące PM SYNERGIA.
f) przygotowanie pod względem prawnym i formalnym procedur dot. podziału przez 

ZW pozostałego rzeczowego majątku trwałego i ruchomości,
g) przygotowanie, po ustaleniu z Radą Nadzorczą i Burmistrzem Leśnej  

postępowań przetargowych w celu sprzedaży niektórych ruchomości i środków 
trwałych tj. samochód osobowy –karawan i samochód ciężarowy- specjalistyczny 
(śmieciarka ).

2. W dniu 10.02.2020 r. zakończona została archiwizacja dokumentacji PM SYNERGIA 
sp. z o.o. w likwidacji we wszystkich obszarach.

3. W dniu 24.02.2020 r. Likwidator uczestniczył w posiedzeniu Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na wniosek 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej odwołało z dniem 29.02.br.cały skład osobowy 
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tego organu statutowego spółki. Na wniosek Likwidatora NZW;

a) wskazało z godnie z przepisami prawa przechowawcę dokumentacji PM 
SYNERGIA po jej likwidacji,

b) przyjęło i zatwierdziło przejęcie należności Spółki przez Gminę Leśna na 
podstawie cesji wierzytelności.  

2. W dniach 24.02-26.02. 2020 r. Likwidator przygotowywał przetarg nieograniczony na;
samochód ciężarowy- śmieciarka marki IVECO i samochód osobowy- karawan marki
Mercedes. Rozstrzygnięcie przetargu wyznaczono na 09.03.2020 r. na godz. 10,00. 

3. Przez cały miesiąc luty br. Likwidator podpisywał Porozumienia trójstronne w sprawie
przeniesienia umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na Gminę 
Leśna.

4. Ponadto przez cały miesiąc luty b. roku  trwały inne wyżej nieopisane czynności 
likwidacyjne jak np.;  składanie bieżących informacji z przebiegu likwidacji do 
Burmistrza i Rady Nadzorczej, spotkania robocze z Burmistrzem, Sekretarzem 
Gminy, Skarbnikiem Gminy bądź kierownikami odpowiednich referatów w Urzędzie 
Miejskim, umieszczanie komunikatów Likwidatora na stronie internetowej  
przygotowywanie materiałów na  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, 
zwalnianie wolnych pomieszczeń likwidowanej Spółki na rzecz Urzędu Miejskiego, 
opracowywanie preliminarzy kosztowo-dochodowych likwidowanej Spółki i inne 
głównie o charakterze administracyjnym.

Marzec 2020r. okres 01-20.03.2020 r.

Likwidator swoją pracę w okresie 01-20.03. 2020 r. koncentrował na:

a) Finalizowaniu transakcji sprzedażowych w celu domknięcia źródeł sfinansowania 
pozostałych do zapłaty zobowiązań pracowniczych, cywilnoprawnych                         
i publicznoprawnych.

b) Przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych za rok 2019 i bieżący okres 
sprawozdawczy 2020 r.

c) Doręczeniu pism do dłużników Spółki o przekazaniu ich długów do Gminy Leśna.

d) Przygotowywanie wszelkich wniosków, projektów uchwał itp. dotyczących 
zakończenie funkcjonowania Spółki i jej wyrejestrowania z Krajowego Rejestru 
Sądowego, podatku VAT.

e) Przygotowywanie protokołów przekazania zasobów dokumentów zarchiwizowanych 
wskazanemu przez ZW przechowawcy.

f) Przygotowane projektów uchwał oraz zestawień pozostałego mienia i majątku Spółki 
w celu podjęcia stosownych uchwała o jego podziale przez Zgromadzenie 
Wspólników.

g) Wydawanie sprzedanych w drodze przetargu nieograniczonego i z wolnej ręki 
ruchomości dla osób fizycznych i firm, którzy zaoferowali korzystna cenę
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                                                                                             Opracował:

                                                                                 Ryszard Brzozowski
                                                                                 Likwidator
                                                                                 Przedsiębiorstwa 
Miejskiego
                                                                                 SYNERGIA sp. z o.o. w 
likwidacji 
                                                                                 w Leśnej
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