
 

 

Uchwała nr 199/16 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia  21 listopada 2016 r. 

 

w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Mazowieckie 
do spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.  
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 

 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), w związku z § 3 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr 162/08 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia 
przez Województwo Mazowieckie do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, 
nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na wnoszenie wkładów pieniężnych przez Województwo 
Mazowieckie w celu obejmowania udziałów w spółce Mazowiecki Szpital Wojewódzki 
w Siedlcach Sp. z o.o., zwaną dalej „Spółką”, z przeznaczeniem na podwyższenie 
kapitału zakładowego. 

2. Województwo Mazowieckie, działając jako jedyny wspólnik Spółki, będzie dokonywać 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tytułem wsparcia finansowego realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na budowie Siedleckiego 
Ośrodka Onkologii w sytuacji gdy Spółka nie zgromadzi odpowiednich środków na 
obsługę zobowiązań z tytułu kredytu. W przypadku niewykonania zobowiązania do 
podwyższenia kapitału zakładowego Województwo Mazowieckie będzie zobowiązane 
do wniesienia dopłat do kapitału Spółki. 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, następować będzie 
przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej 
istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 

4. Wnoszenie wkładów następować będzie przez okres do 14 lat, począwszy od 2018 r. 
do 2031 r. włącznie, w łącznej wysokości nie przekraczającej 77.244.411 zł  
w terminach i do wysokości kwot określonych w załączniku do uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

Spółka Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. o.o. realizuje I etap inwestycji pod 
nazwą „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii”. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa 
istniejącej infrastruktury o nowy pawilon, w całości przeznaczony do realizacji świadczeń  
z zakresu onkologii oraz przebudowa budynków technicznych dla potrzeb modernizacji 
instalacji elektrycznych, cieplnych i gazów medycznych Szpitala.  

W ramach nowego obiektu powstanie kompleks 84-łóżkowy dedykowany pacjentom 
leczonym stacjonarnie, stanowiska do chemioterapii dziennej, Pracownia Cytostatyków, 
Przychodnia Onkologiczna, Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej, Pracownia TK 
i MR oraz Mammografii. 

Inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych przez Spółkę z kredytu 
inwestycyjnego długoterminowego i nieodnawialnego do wysokości 59 000 000 zł, lecz  
w kwocie nie wyższej niż równowartość robót związanych z realizacją projektu oraz prowizji 
banku. Okres finansowania obejmuje 15 lat od daty podpisania umowy kredytu, jednak nie 
dłużej niż do dnia 30.11.2031 r. 

Jednym z warunków udzielenia kredytu jest zawarcie pomiędzy bankiem, kredytobiorcą 
a Województwem Mazowieckim trójstronnej umowy wsparcia, zawierającej między innymi 
zobowiązanie Województwa Mazowieckiego do podwyższenia kapitału zakładowego 
 w wysokości zapewniającej terminową obsługę kredytu wraz z odsetkami w łącznej 
wysokości nie przekraczającej kwoty 77.244.411 zł. 

Wnoszenie wkładów następować będzie przez okres do 14 lat, począwszy od 2018 roku do 
2031 roku. 

Maksymalne kwoty na podwyższenie kapitału w danym roku ujęte są w załączniku do 
uchwały. Ostateczne kwoty podwyższenia kapitału zakładowego będą wynikały z kwot 
przypadających do zapłaty z tytułu obsługi kredytu i uzależnione będą od ostatecznej 
wartości przedsięwzięcia jak i możliwości Spółki związanej ze spłatą kredytu. 

W przypadku niewykonania zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego 
wynikającego z umowy wsparcia Województwo będzie zobowiązane do wniesienia dopłat do 
kapitału. 

Z uwagi na powyższe, istnieje konieczność wyrażenia przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego zgody na wnoszenie wkładów pieniężnych przez Województwo Mazowieckie 
do spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. o.o. z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego. 


