UCHWAŁA NR VIII/106/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 25 kwietnia 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 1.500.000,00 zł
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie 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 1 500 (jeden tysiąc pięćset) udziałów
o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 1.500.000,00 zł (jeden
milion pięćset 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
Koszty zatrudnienia stanowią obecnie ponad 120% uzyskiwanych przez Spółkę przychodów z
Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym w budżecie Spółki co miesiąc brakuje około 400.000,00
zł na bieżące płatności związane z wynagrodzeniami. Do tego dochodzi wzrost pozostałych kosztów
utrzymania działalności medycznej szpitala. Specyfika prowadzonej przez Spółkę działalności nie pozwala
na zaprzestanie przyjmowana pacjentów, którzy niezwłocznie wymagają pomocy medycznej. W takich
okolicznościach trudno jest ograniczyć znacząco koszty związane z funkcjonowaniem Spółki.
Powstała zatem konieczność dokapitalizowania Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
o wnioskowaną kwotę 1.500.000,00 zł.
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