UCHWAŁA NR LII/313/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu na podwyższenie kapitału zakładowego oraz
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 595) 1oraz art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., poz.
236) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwała, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Powiat Golubsko-Dobrzyński wkładu pieniężnego w kwocie
416.500,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy pięćset złotych) do spółki Szpital Powiatowy Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu, na podwyższenie jej kapitału zakładowego.
2. W zamian za wniesiony wkład pieniężny Powiat Golubsko-Dobrzyński obejmie w podwyższonym kapitale
zakładowym Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu 833 udziały
o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy.
§ 2. Kapitał zakładowy spółki, który obecnie wynosi 9.286.500,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście
osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 18.573 udziały o wartości 500,00 zł każdy zostanie
podwyższony do kwoty 9.703.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych) i dzielił się
będzie na 19.406 udziałów po 500,00 zł każdy.
§ 3. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1 ust. 1, pokryte zostanie ze środków pochodzących
z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2014 w dziale 851 rozdziale 85111 § 6010.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu GolubskoDobrzyńskiego
Marek Beyger

1] Zmiana

wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz.U.2013.645 i Dz.U.2014.379.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej art. 12 do
wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych
oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.
Natomiast zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. g z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej
właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu określania zasad
wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów w spółkach prawa handlowego.
Wniesienie przez Powiat Golubsko-Dobrzyński wkładu pieniężnego w kwocie 416.500,00 zł
(słownie: czterysta szesnaście tysięcy pięćset złotych) do spółki Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu na podwyższenie jej kapitału zakładowego w świetle powyższych
przepisów prawa wymaga zatem podjęcia niniejszej uchwały.
W zamian za wniesiony wkład pieniężny Powiat Golubsko-Dobrzyński obejmie w podwyższonym
kapitale zakładowym Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu
833 udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy.
Kapitał zakładowy spółki, który obecnie wynosi 9.286.500,00 zł (słownie: dziewięć milionów
dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 18.573 udziały o wartości 500,00 zł
każdy zostanie podwyższony do kwoty 9.703.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzy tysiące
złotych) i będzie się dzielił na 19.406 udziałów po 500,00 zł każdy.
Podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu przekazanie Spółce środków na zrealizowanie
inwestycji polegającej na budowie dwusalowego bloku operacyjnego. Budowa nowego bloku operacyjnego
pozwoli spełnić standardy sanitarne przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą. W związku z inwestycją ulegnie zwiększeniu ilość dostępnych sal
operacyjnych, co umożliwi rozszerzenie zakresu działalności i oferty szpitala w zakresie procedur
zabiegowych.
Zobowiązanie finansowe wynikające z podjęcia uchwały zostanie pokryte ze środków pochodzących
z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2014 w dziale 851 rozdziale 85111 § 6010.
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