UCHWAŁA NR XXXIII/382/21
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 25 marca 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) 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 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Uzasadnienie
Wsparcie finansowe udzielone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki jest niezbędne dla
utrzymania płynności finansowej. Z uwagi na obecne zadłużenie, Zarząd Spółki zmuszony jest do
zawierania z kontrahentami porozumień w przedmiocie odroczenia terminów płatności. Jednakże
konieczność dokonywania bieżących zakupów zwiększa wysokość zadłużenia. Bez dodatkowych środków
finansowych Spółka nie jest w stanie dotrzymać terminów płatności przesuniętych na podstawie zawartych
porozumień. Miesięcznie płatności te wynoszą około 655.000,00 zł.
Obecnie koszty związane z wynagrodzeniami znacząco przekraczają przychody z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Różnica ta będzie wzrastała z uwagi na konieczność podwyższania wynagrodzeń zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Specyfika prowadzonej przez Spółkę działalności nie pozwala na zaprzestanie przyjmowania pacjentów,
którzy wymagają niezwłocznej interwencji lekarskiej. Nie można również ograniczyć liczby personelu
medycznego. Z tych powodów nie można znacząco ograniczyć kosztów funkcjonowania szpitala. Istotny
wpływ na wysokość zadłużenia Spółki ma również fakt niedoszacowania kosztów hospitalizacji pacjentów
i tym samym brak możliwości znaczącego podwyższenia przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Średni koszt hospitalizacji pacjenta stanowi 170% średniej wartości finansowania przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
W związku epidemią koronawirusa COVID-19 Spółka ponosi wyższe koszty związane
z zabezpieczeniem personelu w niezbędne środki ochrony osobistej. Ponadto, konieczne jest także
zabezpieczenie odpowiedniej liczby personelu dla zapewnienia prawidłowego udzielenia świadczeń
medycznych.
Mając na uwadze obecną sytuację i brak realnych możliwości pokrycia kosztów wynagrodzeń przez
Spółkę, powstała potrzeba dokapitalizowania Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. o kwotę
2.000.000,00 zł.
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