
Projekt 

Uchwala Nr 	  

Rada Powiatu w Pultusku 

z dnia 	  

w sprawie wyraZenia zgody na wniesienie wkladu pienicZnego do spOlki Szpital Powiatowy w 

Pultusku sp. z o.o. celem podvvy2szenia jej kapitalu zakladowego i objecie udzialow w 

podwyZszonym kapitale zakladowym. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019r. poz. 712, z po2n.zm.) Rada Powiatu w Pultusku 

uchwala, co nastcpuje: 

§ 1. 

1. Wyra2a sic zgode na wniesienie do jednoosobowej spolki Powiatu Pultuskiego pod 

firing. Szpital Powiatowy w Pultusku sp. z o.o. (zwanej dalej w skrocie Spolk4) wkladu 

pienicZnego w wysokoki 650 000 zlotych (slownie: szekset picodziesigt tysiccy 

zlotych) na pokrycie nowych udzialOw w podwyZszonym kapitale zakladowym i 

objecie ich wedlug wartoki nominalnej okreglonej w Akcie Zalozycielskim SpOlki. 

2. Wniesienie wkladu o ktorym mowa w ust. 1 nast4pi w czterech czekiach w 

nastcpujqcych terminach: 250.000 zlotych do dnia 30 kwietnia 2020r.; 200.000 zlotych 

do dnia 30 czerwca 2020r.; 200.000 zlotych do dnia 31 pa±dziernika 2020r. 

§ 2. 

Srodki przeznaczone na kapital zakladowy Spolki, o ktOrych mowa w § 1, zostang pokryte ze 

§rodkow budZetu Powiatu Pultuskiego. 

§ 3. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzgdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



UZASADNIENIE 

Uchwala ma na celu wniesienie do jednoosobowej spolki Powiatu Pultuskiego Szpital 

Powiatowy w Pultusku sp. z o. o. wkladu pienicZnego w wysokoki 650 000 zlotych. W 

zwigzku z konieczno§ciq uregulowania zobowigzan wobec podmiotow trzecich niezbednym 

jest podjecie przez Rade Powiatu przedmiotowej uchwaly. 

Ustanawianie i obejmowanie nowych udzialow przez Powiat Pultuskiw podwyZszonym 

kapitale zakladowym Spolki nastqpi wedlug ich warto§ci nominalnej wynikaj4cej z Aktu 

zaloZycielskiego Spolki. Zgodnie z Aktem zalozycielskim Spolki wartok jednostkowg 

udzialow okreglono na kwotc 1000 

Srodki finansowe, o ktOrych mowa w uchwale, zostan4 pokryte ze §rodkow budzetu 

Powiatu Pultuskiego. 
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