
RADA POWIATU OTWOCKIEGO 
ul. Górna 13,05-400 Otwock 

tcl. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338 
c-mail: rada@powiat-otwocki.pl UCHWAŁA NR227/XXX/21 

RADY POWIATU O T W O C K I E G O 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych 
przez Powiat Otwocki w podwyższonym kapitale zakładowym 

Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji 
z siedzibą w Otwocku 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j . Dz. U . z 2020 r. poz. 920) oraz § 1 pkt 5 uchwały Nr 224/XXVII/13 Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów 
oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Otwocki (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2013 r. poz. 4171) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się liczbę nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą 
w Otwocku obejmowanych przez Powiat Otwocki w ilości 124 (słownie: sto dwadzieścia 
cztery). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Przyczyną podjęcia przedmiotowej uchwały jest zamiar zamiany wierzytelności 
Powiatu Otwockiego przysługującej mu od Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku (dalej jako PCZ sp. z o.o.) na udziały w PCZ 
Sp. z o.o. 

Celem jest konwersja wierzy telności na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego 
PCZ sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wymagalnej 
wierzytelności przysługującej Powiatowi Otwockiemu wobec PCZ sp. z o.o. z tytułu spłaty 
przez Powiat Otwocki zobowiązań względem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie . 

Zobowiązania PCZ sp. z o.o względem Powiatu Otwockiego poza restrukturyzacją na 
dzień 31 grudnia 2020 r. zostały ustalone na poziomie 3.224.881.62 zł (słownie: trzy miliony 
dwieście dwadzieścia cztery' tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden i 62/100 zł). 

Zgodnie z §7 ust. 1 Aktu Założycielskiego PCZ sp. z o.o. kapitał zakładowy Spółki 
dzieli się na równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 25.850,00 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt zl) każdy. Wskazana powyżej kwota nie daje 
się podzielić na równe i niepodzielne udziały. W związku z tym proponuje się utworzenie 
nowych udziałów w ilości 124, każdy o wartości nominalnej 25.850 zł - co daje łączna kwotę 
3.205.400 zł, o którą zwiększony zostanie kapitał zakładowy Spółki. 

W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Powiat Otwocki obejmie 
w podwyższonym kapitale zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. 
w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku 124 udziałów o wartości nominalnej 25.850 każdy. 

W związku z powyższa operacją kwota 19.481,61 zł. zobowiązań poza 
restrukturyzacja nie zostanie podana konwersji i pozostanie do spłacenia przez spółkę. 

Ponadto, mając na uwadze pismo z dnia 10 września 2020 r. Powiatowego Centrum 
Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku - w sprawie przeprowadzenia 
konwersji zobowiązań PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji wobec Powiatu Otwockiego (pismo 
w załączeniu) oraz trwający proces restrukturyzacji Spółki zasadnym jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały. 

Trudna sytuacja finansowa Spółki będąca następstwem prowadzonej restrukturyzacji 
w wyniku, której został nałożony na Spółkę ustawowy obowiązek terminowego spłacania 
zobowiązań powstałych od momentu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, powoduje, 
iż brak w chwili obecnej wolnych środków pobieżnych, które Spółka mogłaby przeznaczyć na 
uregulowanie zobowiązań wobec Powiatu Otwockiego. Zobowiązania te wynikają w znacznej 
mierze ze spłaty przez Powiat Otwocki zobowiązań względem DNB Bank Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie - w związku z poręczeniem udzielonym przez Powiat 
Otwocki. 

W uchwale Nr 224/XXVII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 marca 2013 r. (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z dnia 5 kwietnia 2013 r. poz. 4171) określone zostały m.in. zasady 
obejmowania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Otwocki. 



Generalnie do tych czynności Rada umocowała Zarząd, pozostawiając sobie prawo do 
każdoczesnego określania liczby udziałów nabywanych przez Powiat. 

Przedmiotowa uchwała wypełnia ten warunek. 


