
Uchwała Nr 462/2012 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

  

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

1. Udziela się pełnomocnictwa Maciejowi Sonikowi Staroście Krapkowickiemu do reprezentowania 

Powiatu Krapkowickiego z prawem głosowania w jego imieniu w sprawach objętych następującym 

porządkiem obrad na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Krapkowickiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o. o. zwołanym na 29 czerwca 2012 r. zgodnie z treścią wytycznych do głosowania: 

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników, 

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta, 

3) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 

4) przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników porządku obrad i jego 

przyjęcie, 

5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, 

6) sprawy różne, 

7) zamknięcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. 

2. Treści uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia 

Sp. z o. o. wskazanej w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wytyczne do głosowania stanowią załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      

 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 

Maciej Sonik                                  ………………………………… 

Sabina Gorzkulla - Kotzot           ………………………………… 

Genowefa Kozubek - Kopecka     ………………………………… 

Tomasz Sokołowski                      ………………………………… 

Ryszard Reszczyński                                ………………………………… 
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Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 462/2012 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

Uchwała Nr 13.06.2012 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z dnia 29 czerwca 2012 r.  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

 

 

Na podstawie § 11 Aktu Założycielskiego Spółki, w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 2/04/2009 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 kwietnia 2009 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.450.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.785.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt 

pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę 335.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), poprzez 

ustanowienie 670 (słownie: sześćset siedemdziesiąt) nowych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 335.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy 

złotych) i wyraża zgodę na objęcie wszystkich nowoutworzonych udziałów przez jedynego wspólnika – 

Powiat Krapkowicki i pokrycie ich przez wniesienie wkładu pieniężnego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący :  Protokolant: 

 

.................................................. 

  

.................................................. 
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Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 462/2012 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

Wytyczne do głosowania  

 

Punkt 

porządku 

obrad 

Uchwała w sprawie: Propozycja 

głosowania 

Uwagi 

5. W sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego 

TAK  

 

  


