UCHWAŁA NR VI/72/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez
wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich
wkładu pieniężnego w kwocie 1.600.000,00 zł
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XI/162/11 Rady Miasta z dnia 27 października
2011 roku w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie z późn. zm.
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na objęcie przez Gminę Piekary Śląskie 1 600 (jeden tysiąc sześćset) udziałów
o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 1.600.000,00 zł (jeden
milion sześćset tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Piekarskie Centrum
Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem
0000351024 i pokrycie tych udziałów wkładem pieniężnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Uzasadnienie
Działalność lecznicza prowadzona w nowym budynku szpitala generuje bardzo wysokie koszty
utrzymania. Spółce pomimo licznych starań Zarządu nie udało się znacznie zwiększyć kontraktu w zakresie
lecznictwa szpitalnego, tak aby kontrakt zapewniał spółce pokrycie większości jej zobowiązań. Obecnie
spółka ma jeden z najniższych kontraktów w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat wycena punktowa za
zrealizowane świadczenia nie wzrastała, a jednocześnie znacząco wzrastały koszty działalności
spowodowane wzrostem cen materiałów i usług, czy minimalnego wynagrodzenia lub wprowadzenia
ustawowych podwyżek w służbie zdrowia. Wyższe koszty wynagrodzeń dyktuje również rynek usług
medycznych, na którym zawody lekarza i pielęgniarki stały się deficytowe. Zatrudnieni personelu jest
konieczne dla utrzymania ciągłości oraz bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Obecnie koszty związane z zatrudnieniem w spółce stanowią już ponad 120 % uzyskiwanych
przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia, stąd też spółka nie ma żadnych możliwości w miarę
terminowego regulowania zobowiązań wobec wszystkich podmiotów. Na dzień dzisiejszy zobowiązania
spółki wobec kontrahentów wynoszą 2.870.418,52 zł. Dalsze opóźnienia w płatnościach mogą spowodować
skierowanie spraw na drogę sądową, co będzie powodowało dodatkowe, znaczne koszty dla Spółki. Bez
zapewnienia ze strony organu założycielskiego dopłat do kapitału nie ma możliwości pokrycia w miesiącu
lutym br. dotychczasowego zadłużenia z własnych środków finansowych, ani nawet pokrycia rat
proponowanych w ugodach, czy porozumieniach z kontrahentami.
W związku z powyższym powstała konieczność dokapitalizowania Piekarskiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o. o wnioskowaną kwotę 1.600.000,00 zł.
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