
Uchwała nr LXV/375/23 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

podwyższonego kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym oraz objęcia przez 

Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z § 9 ust. 1 Aktu założycielskiego 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

XLIII/232/2009 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26.11.2009 roku w sprawie utworzenia 

przez Powiat Jarociński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o., zmienionym Uchwałą Nr XXXVI/220/20 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwala się, co następuje: 

  
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie” Sp. z. o.o. o kwotę 281 359,02 zł brutto (słownie brutto: dwieście osiemdziesiąt 

jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 02/100).  

2. Kwota 281 359,02 zł, o którą podwyższa się kapitał zakładowy Spółki dzieli się na  

281 udziałów o wartości nominalnej  1 000,00 zł każdy. 

3. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością aportu a wartością nominalną objętych w zamian 

udziałów, to jest kwota 359,02 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 02/100) 

zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki. 

 

§ 2. Wszystkie nowoutworzone udziały zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika, 

Powiat Jarociński oraz zostaną pokryte wkładem pieniężnym o łącznej wartości  

281 359,02 zł brutto (słownie brutto: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 

dziewięć złotych 02/100). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

 

 

        Jan Szczerbań   

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr LXV/375/23 Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

podwyższonego kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym oraz objęcia przez 

Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce 

 

 

Zwrot kwoty 281.359,02 zł, wydatkowanej przez Szpital Powiatowy w Jarocinie  

sp. z o.o., na opłacenie faktury za roboty budowlane w związku  

z realizacją inwestycji pn. ,,Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do 

podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez 

przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie'', stanowiącej wkład 

własny szpitala do ww. projektu. 

 

 

 

 

 

 

 


