UCHWAŁA NR VII/87/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 marca 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
Po ostatnim podwyższeniu kapitału zakładowego naszej spółki udało się częściowo spłacić zadłużenia
wobec kontrahentów. Jednak kwota ta przeznaczona została głównie na najpilniejsze zobowiązania spółki,
które mogły spowodować oddanie spraw na drogę postępowania sądowego. Pozostałe wymagalne
zobowiązania spółki m.in. wobec kontrahentów, wymagają środków do ich natychmiastowej spłaty. Koszty
związane z mediami (energia elektryczna, cieplna, woda, gaz) są coraz wyższe a firmy energetyczne
nie wyrażają już zgody na dłuższe terminy odroczenia płatności.
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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