UCHWAŁA NR LII/610/18
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 30 maja 2018 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 2.000.000,00 zł
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 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 2 000 (dwa tysiące) udziałów o wartości
nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (dwa miliony
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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Piekary Śląskie
inż. Grzegorz Gowarzewski
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1473), spółka Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. jest zobowiązana
do zawierania corocznie porozumień, w sprawie podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracowników
wykonujących zawody medyczne, których wynagrodzenia zasadnicze są niższe od najniższego
wynagrodzenia określonego przepisami ww. ustawy. Porozumienia te mają być zawarte w terminie do dnia
31 maja corocznie do roku 2021. Zgodnie z treścią art. 5 ww. ustawy spółka zobowiązana jest do określenia
zasad podwyższania wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym, które nie wykonują
zawodu medycznego.
Ponadto prowadzona działalność lecznicza w nowym budynku szpitala generuje wysokie koszty
utrzymania. Konieczność wydatkowania wyższych środków finansowych nie pozwala spółce na terminowe
dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów, co może doprowadzić do blokady dostaw leków, materiałów
opatrunkowych i innych. Obecne zadłużenie spółki wobec kontrahentów wynosi ponad 1.786.000,00 zł.
Zarząd Spółki prowadzi systematycznie rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, których tematem jest
zwiększenie kontraktu, ponieważ środki pochodzące z NFZ w chwili obecnej nie wystarczają na pokrycie
kosztów działalności spółki.
W związku z powyższym powstała konieczność dokapitalizowania Piekarskiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o. o wnioskowaną kwotę 2.000.000,00 zł.
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