UCHWALA NR ...../2018
RADY POWIATU W PULTUSKU
z dnia

2018 r.

w sprawie zmiany umowy w celu konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy w
zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu pultuskiego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorzqdzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018r. poz. 130) Rada Powiatu w

•

Pultusku uchwala co nastcpuje:

§ 1.
WyraZa sic zgodc na zawarcie aneksu nr 3 do umowy w celu konsolidacji podmiot6w
leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu
pultuskiego z dnia 16 marca 2015r.
§ 2.

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzgdowi Powiatu w Pultusku.
§3.

•
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Aneks nr 3
do umowy w celu konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy
w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze Powiatu Pultuskiego z dnia
16.03.2015r.

zawarty w Pultusku dnia

2018r. pomiedzy:

Szpitalem Powiatowym w Pultusku Sp. z o.o., z siedzibq w Pultusku, przy ulicy Teofila
Kwiatkowskiego 19 (06-100), wpisanq do rejestru przedsicbiorcow prowadzonego przez Sid
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego pod numerem KRS 0000472325; NIP: 5681616554; REGON: 000311645, o
kapitale zakladowym w wysokoki 1.210.000,00 zl, reprezentowanq przez Bogdana
•

Mossakowskiego — Prezesa Zarzqdu,
a
Robertem Andrzejem Gajdg, zamieszkalym przy Alei Polonii 14, 06 — 100 Pultusk,
legitymuj qcym sie numerem PESEL: 63113002459
zwanymi dalej lqcznie „Stronami", a oddzielnie „Strong".

§1
W umowie w celu konsolidacji podmiotOw leczniczych i wspokpracy w zakresie ochrony i
promocji zdrowia na obszarze Powiatu Pultuskiego z dnia 16.03.2015r. Strony wprowadzajq
nastepujqce zmiany:
1) treSci § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zmiana podmiotu stanowiqcego strong niniejszej Umowy (na Powiat Pultuski lub
osobg prawnq, w tym spolkg prawa handlowego, utworzonq przez Powiat Pultuski),
wynikajqca z ustania bytu prawnego Spolki lub z nastgpstwa prawnego, nie wymaga
uzyskania zgody Inwestora i w tym zakresie § 17 nie ma zastosowania.",

2) trek § 18 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„rozwiqzania przez publicznego platnika (NFZ) umowy w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chorob wewngtrznych lub chirurgii lub ginekologii i poloinictwa lub
anestezjologii i intensywnej terapii, na skutek sposobu wykonywania niniejszej Umowy
lub dzialania lub zaniechania Inwestora (t j. p. Roberta Gajdy), o ile „Nowa SpOlka"

przez okres 6 miesiccy (liczonych od daty rozwigzania ww. umowy lub umow), lub po
uplywie ww. okresu, zaprzestanie bezplatnego gwiadczenia uslug w zakresie zgodnym
z rozwiergang lub rozwigzanymi umowami; ".

§2
1. Pozostale postanowienia umowy nie ulegaja zmianom.
2. Aneks wchodzi w tycie z dniem zawarcia.
3. Aneks zostal zawarty w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

•

•

Szpital Powiatowy w Pultusku sp. z o.o.:

Robert Andrzej Gajda:

Uzasadnienie do uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie zmiany umowy w celu
konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
na obszarze powiatu pultuskiego

W dniu 49 marca 2018r. Pan Robert Gajda - inwestor/wspolnik Szpitala Powiatowego
Gajda - Med sp. z o.o. - zio2y1 wniosek o dokonanie zmian w umowie w celu konsolidacji
podmiotow leczniczych i wspOlpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze
powiatu pultuskiego z dnia 16 marca 2015r., zawartej pomiedzy Szpitalem Powiatowym w
Pultusku sp. z o.o. a Szpitalem Powiatowym Gajda - Med sp. z o.o. Propozycje u§ci§lajqce
zasady wspolpracy uzasadnione sq dobrym okresem wspOlpracy i realizacjq przez Wspolnika
swoich zobowiqzan, ale tak2e potrzebq wzmocnienia trwaloki umowy celem dalszego
•

szybkiego rozwoju Szpitala Powiatowego Gajda - Med sp. z o.o., pozyskiwania nowych
inwestorow, §rodkOw finansowych oraz wspOldzialania w poszczegolnych obszarach
medycznych.

Ponadto strony Umowy chcq wprowadzie zapis dotyczqcy wyra2enia zgody przez Inwestora
na zmiane podmiotu stanowiqcego stone Umowy (Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z
o.o.), wynikajqcq z ewentualnego ustania bytu prawnego ww. Spolki lub z nastcpstwa
prawnego.

Zmiany to dotyczq:

1) dodania dodatkowego terminu (6 miesiccy liczonych od daty rozwigzania przez
publicznego platnika (NFZ) umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chora
wewnctrznych lub chirurgii lub ginekologii i poloznictwa lub anestezjologii i
intensywnej terapii, na skutek sposobu wykonywania umowy z dnia 16 marca 2015r.
zawartej w celu konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony
i promocji zdrowia na obszarze powiatu pultuskiego lub dzialania lub zaniechania
Roberta Gajdy), w ktorym Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. jest
zobowiqzany do bezplatnego gwiadczenia uslug w zakresie zgodnym z rozwigzanq
lub rozwigzanymi umowami. Jezeli przez ww. okres 6 miesiecy lub po jego
uplywie Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. zaprzestanie ww. bezplatnego
gwiadczenia uslug to wowczas moiliwe jest rozpoczgcie procedury
wypowiedzenia Umowy,

2) wyraienia zgody przez Inwestora na zmiang podmiotu stanowiqcego strong
Umowy (na Powiat Pultuski lub osobg prawnq, w tym spolke prawa handlowego,
utworzonq przez Powiat Pultuski), wynikajqcq z ustania bytu prawnego Spolki
lub z nastgpstwa prawnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzgdzie
powiatowym, powiat wykonuje okre§lone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w celu wykonywania zadan
wlasnych powiat mote zawierae umowy z innymi podmiotami. Natomiast trek art 12 pkt 4

•

ww. ustawy stanowi, Ze do zadari rady powiatu nale2y m.in. stanowienie o kierunkach
dzialania zarz4du powiatu, w tym przypadku gospodarowaniem mieniem powiatu.
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