
UCHWAŁA NR …………../…..……/2022 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia .................................. 2022 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gryfinie 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),  art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, poz. 807, poz. 2280, poz. 2436) oraz § 4 pkt 2 uchwały                         
nr XIV/159/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia przez 
Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.           
z siedzibą w Gryfinie 122 nowych udziałów o wartości 2 500,00 (dwa tysiące pięćset 00/100) zł 
każdy, co łącznie stanowi kwotę 305 000,00 (trzysta pięć tysięcy 00/100) zł. 

 2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Powiat Gryfiński wszystkich udziałów, o których mowa             
w ust. 1, powyżej ich wartości nominalnej, tj. za łączną kwotę 1 497 727,44 (milion czterysta 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 44/100) zł, z których kwota 
305 000,00 (trzysta pięć tysięcy 00/100) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładu 
Spółki, zaś kwota 1 192 727,44 (milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia 
siedem 44/100) zł zostanie  przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Michalski 



 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem finansowym Spółka Szpital Powiatowy w Gryfinie 

poniosła stratę finansową na koniec 2021r. w wysokości 497 727,44 zł. Wspólnik Dom Lekarski 
nie głosował za pokryciem straty do wysokości posiadanych udziałów (61,45% Powiat, 38,55% 
DL), co wymaga jednogłośnej uchwały obu wspólników.  

Ponadto, Prezes Szpitala Powiatowego w Gryfinie wystąpił z wnioskiem o wsparcie finansowe 
w wysokości 1 497 727,44 zł  w celu zabezpieczenia bieżącej działalności spółki i utrzymania 
płynności finansowej. Wniosek uzasadnił niebilansującymi się kosztami i przychodami spółki             
za okres od 01.01.2022r. do 31.10.2022r. Jednocześnie, pismem z dnia 06.12.2022r. zobowiązano 
Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie do przedstawienia planu naprawczego spółki.  

W trosce o zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców, jak również zabezpieczenie bieżącej 
działalności Spółki zasadne jest, aby Powiat, jako wspólnik większościowy, dokapitalizował 
Spółkę poprzez podwyższenie kapitału zakładowego wkładem pieniężnym w wysokości  
1 497 727,44 zł w nst. sposób: 
- obejmując 122 udziały po wartości nominalnej 2 500 zł/udział, w kwocie o wartości                        
305 000,00zł co stanowi 61% poniesionej straty, 
- pozostałą kwotę w wysokości 1 192 727,44 zł Powiat wniesie jako agio na kapitał zapasowy. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 

mgr Lucyna Zawierucha 

 

 


