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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do Spółki -Powiatowe Centrum 
Zdrowia S.A. w Kluczborku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f, w związku z art.7 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 9 ust.1 ustawy z 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z późn.zm.) w związku z § 1 pkt 1 uchwały Nr 
XXXVIII/483/09 Rady Miejskiej w Kluczborku  z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad 
wnoszenia,cofania i zbywania  udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Kluczborka Rada Miejska 
w Kluczborku  uchwala co nastepuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę  na przystąpienie Gminy Kluczbork do Spółki  pod firmą: Powiatowe Centrum 
Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku, wpisanej do rejestru przedsiebiorstw - Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000197251 w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy. 

§ 2. Pozytywnie opiniuje się objęcie 32 000(słownie: trzydziestu dwóch tysięcy) nowych akcji spółki 
określonej w § 1, każda o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie:dwadzieścia pięć złotych) oraz pokrycie ich 
wkładem pieniężnym  na łączną wartość 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) ze środków, które 
zostaną przewidziane w budżecie Gminy Kluczbork odrębną uchwałą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała wchodi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały na podstawie pisma Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, z dnia
17 lutego 2020, zawierającego propozycję przystąpienia Gminy Kluczbork do spółki.
Objęcie przez Gminę Kluczbork nowych akcji w spółce spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego
spółki, z wartości 12 980 400,00 zł do 13 780 400,00 zł.
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