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Projekt Nr 3 

 

z dnia  15 grudnia 2021 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr 227/XXX/21 
Rady Powiatu Otwockiego 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 z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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. Uchyla się uchwałę Nr 227/XXX/21 Rady Powiatu Otwockiego 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. 

§ 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. 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek 
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Uzasadnienie 

Mając na uwadze trwający proces restrukturyzacji Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz 

trwające analizy w zakresie możliwości pozyskania kolejnych nieruchomości od Spółki w celu zaspokojenia 

wierzytelności wymienionych w uchwale Nr 227/XXX/21 Rady Powiatu Otwockiego 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, 

tj. zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. na poziomie 3.224.881,62 zł. – zasadnym jest uchylenie podjętej 

uchwały w celu umożliwienia dalszego procedowania nabycia przez Powiat Otwocki nieruchomości. 

Trwające analizy dotyczą nieruchomości będących w posiadaniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji, tj.: 

- nr 25/1 z obr. 24 w Józefowie, 

- nr 25/2 z obr. 24 w Józefowie. 

 

 

 

 

Sekretarz Powiatu  

Andrzej Solecki 


