
ZARZĄDZENIE NR 55/FK/14 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 14 marca 2014 r. 

 
w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży.  
 
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), § 2, 3 i 4 uchwały Nr XXII/128/08 Rady Miejskiej 

Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i 

zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Chełmża oraz po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez komisję planowania, budżetu i finansów oraz komisję gospodarki miejskiej i rozwoju 

społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej Chełmży zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Objąć 343 udziały w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej 

wartości 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 171.500,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden 

tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 55/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 marca 2014 r.                 
w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży.  
 
 

Zgodnie z § 2 uchwały Nr XXII/128/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 

października 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i 

akcji przez gminę miasta Chełmża, wnoszenie wkładów pieniężnych i niepieniężnych i 

nabywanie udziałów i akcji oraz cofanie i zbywanie udziałów i akcji jest dokonywane przez 

Burmistrza Miasta.  

Dotychczas gmina miasta Chełmża jako jeden z udziałowców wniosła do spółki 

„Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży 812 udziałów na kwotę 406.000,00 zł. 

 Zgodnie z pismem SOR.0012.2.48.2014 z 26.02.2014 r., komisja planowania, budżetu i 

finansów oraz komisja gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady 

Miejskiej Chełmży pozytywnie zaopiniowały objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z 

o.o. w Chełmży. 

Z uwagi na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego 

w Chełmży”, objęcie nowych udziałów jest uzasadnione.  

 

 


