
UCHWAŁA NR XXXII/272/2017 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 września 2017 r. 
 
 
w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach              
z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej                                  
w Białobrzegach. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1) w związku z art. 73 ust. 2            
i art. 74 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.2) 
Rada Miasta i Gminy Białobrzegi mając na uwadze realizację polityki w zakresie ochrony 
zdrowia na terenie Gminy Białobrzegi, stałe podnoszenie poziomu wykonywania zadań 
własnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwiększanie zakresu usług leczniczych, 
poszerzanie dostępności do świadczeń medycznych, poprawę warunków ich udzielania           
i jakości świadczeń zdrowotnych oraz możliwości ich rozwoju, uchwala 
 
§ 1. Wyraża zgodę na połączenie Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej                            
w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Białobrzegach poprzez ich przekształcenie w jedną spółkę kapitałową – spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze porozumienia z Powiatem Białobrzeskim. Wzór 
porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Celem połączenia i przekształcenia zakładów jest realizowanie dotychczasowego zakresu 
usług leczniczych oraz poszerzenia dostępności do świadczeń medycznych, poprawa 
warunków ich udzielania i jakości świadczeń zdrowotnych oraz możliwości ich rozwoju.  
 
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi, 
który podpisze z Zarządem Powiatu Białobrzeskiego porozumienie o połączeniu                               
i przekształceniu zakładów, na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
         Przewodniczący  

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

         Marcin Osowski 

 
 
 

 
                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 
730, 935. 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2260. 



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/272/2017 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
z dnia 28 września 2017 r. 

 
 

POROZUMIENIE 
 O POŁĄCZENIU SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 
 

Zawarte w dniu […] 2017 r. w Białobrzegach pomiędzy, 
1) Powiatem Białobrzeskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 

działają: 
- Andrzej Jacek Oziębło – Starosta Białobrzeski, 
- Ireneusz Gumowski – Wicestarosta Białobrzeski, 

przy kontrasygnacie Bogdana Głowackiego – Skarbnika Powiatu Białobrzeskiego  
zwanym dalej „Powiatem”, 
oraz 

2) Gminą Białobrzegi, w imieniu której działa: 
- Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, 

przy kontrasygnacie Iwony Czwarno -Olczykowskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Białobrzegi 
zwaną dalej „Gminą”, 

 
Strony na podstawie: 

1) art. 69, art. 73 ust. 2 i art. 74 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.), 

2) uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego nr […] z dnia […] r., 
3) uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr […] z dnia […] r., 

zawierają porozumienie następującej treści: 
 

§ 1 
1. Powiat oświadcza, że jest organem tworzącym i sprawuje nadzór nad Samodzielnym 

Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z siedzibą 
w Białobrzegach, ul. Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi, wpisanym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego 
Rejestru Sądowego Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
numerem KRS 0000045323 (zwanym dalej „SPSZOZ”). 

2. Gmina oświadcza, że jest organem tworzącym i sprawuje nadzór nad Miejsko-Gminnym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, ul. 
Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego 
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000197488 
(zwanym dalej „MGZOZ”). 

 
§ 2 

1. Strony dokonują połączenia przekształcenia SPSZOZ i MGZOZ w jedną spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. W wyniku przekształcenia SPSZOZ i MGZOZ Strony utworzą nowy podmiot leczniczy 
działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Niniejsze porozumienie stanowi akt o połączeniu zakładów wymienionych w § 1. 
 



§ 3 
1. Powstały w wyniku przekształcenia podmiot leczniczy będzie działał pod firmą: 

„Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Białobrzegach, dalej zwana „Spółką”. 

2. Siedzibą Spółki będą Białobrzegi. 
3. Strony wnoszą do Spółki: 

1) Powiat – aportem mienie SPSZOZ, wymienione w załączniku nr 1, 
2) Gmina -  aportem mienie MGZOZ, wymienione w załączniku nr 2, a także 

wkład pieniężny w wysokości …………. złotych. 
4. W zamian za wkłady opisane w ust. 3 Strony obejmują następujące liczby udziałów w 

Spółce: 
1) Powiat Białobrzeski – …………….. udziałów o wartości nominalnej po …… zł 

każdy, o łącznej wartości ……………. zł (……………………………… złotych), 
co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki, w zamian za wkłady w postaci 
aportu mienia SPSZOZ określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy o 
wartości …………. złotych oraz wkład pieniężny o wartości ………… złotych, 

2) Gmina Białobrzegi –………….. udziałów o wartości nominalnej po …… zł 
każdy, o łącznej wartości ………. zł (……………………………….………….. 
złotych), co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki, w zamian za wkłady w 
postaci aportu mienia MGZOZ określone w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy 
o wartości ……….. złotych oraz wkład pieniężny o wartości …………… złotych. 

5. Spółka przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej podlegających połączeniu. 

6. Z dniem przekształcenia wszyscy pracownicy przekształcanych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej staną się pracownikami Spółki. 

 
§ 4 

1. Zadania organu dokonującego przekształcenia będzie wykonywała Gmina, którą strony 
upoważniają do sporządzenia aktu przekształcenia. 

2. Koszty przekształcenia strony poniosą w stosunku odpowiadającym obejmowanym 
udziałom w Spółce. 

3. Dniem przekształcenia podmiotów leczniczych wymienionych w § 1 Spółkę będzie dzień 
wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.  

4. Spółka z dniem przekształcenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których 
podmiotem były samodzielne publiczny zakład opieki zdrowotnej wymienione w § 1. 

 
§ 5 

1. Projekt umowy Spółki stanowi załącznik nr 3 do porozumienia. 
2. Projekt regulaminu organizacyjnego Spółki stanowi załącznik nr 4 do porozumienia. 
 

§ 6 
1. Strony ustalają, że Zarząd Spółki pierwszej kadencji będzie miał następujący skład: 

1) Magdalena Sieczak - Prezes Zarządu, 
2) Damian Borecki - Wiceprezes Zarządu, 

2. Strony ustalają, że Rada Nadzorcza Spółki pierwszej kadencji będzie miała 
następujący skład: 

1) Iwona Czwarno-Olczykowska, 
2) Krzysztof Wierzbicki, 
3) Bogdan Głowacki. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 



Uzasadnienie 
 

 
Celem połącznia, działających w jednym budynku: Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Białobrzegach jest usprawnienie działania usług medycznych w gminie 
Białobrzegi. Połączenie powinno przyczynić się do poprawy dostępności mieszkańców gminy 
do usług medycznych. Jeden zarządzający budynkiem usprawni sprawy organizacyjne                  
np. jedno „okienko”, jedna księgowość, jedna rehabilitacja, itp.  
 
Połączenie Zakładów Opieki Zdrowotnej spowoduje również racjonalniejsze gospodarowanie 
środkami finansowymi. Funkcjonować będzie jeden dyrektor (prezes spółki), jeden 
wicedyrektor (wiceprezes) oraz jedna księgowość. Może przyczynić się to do oszczędności, 
które będą mogły być przeznaczone na doposażenie ZOZ-u w sprzęt lub zatrudnienie 
dodatkowych lekarzy. 
 
Utworzenie Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach 
Spółka z o.o. nie spowoduje zwolnień pracowników. Pracownicy na tych samych warunkach 
zostaną zatrudnieni w Spółce. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązujące w 
obu zakładach automatycznie przejdą na nowy podmiot. 
 
Nowy podmiot, czyli Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach 
będzie podmiotem publicznym, nad którym kontrola będzie sprawowana przez Radę 
Nadzorczą, która zgodnie z ustawą o spółkach jest obligatoryjnym wymogiem. Zarząd spółki 
w osobach prezesa i wiceprezesa będzie pełnił rolę zarządczą. Podmiotami założycielami 
spółki są Powiat Białobrzeski i Gmina Białobrzegi, które do spółki wnoszą po 50% udziałów. 
 
Wartość kapitału zakładowego powstałej spółki oraz określenie na jego podstawie wartości 
nominalnej udziałów, ilości udziałów, wartości udziałów oraz wysokość dopłaty będzie 
dokonana wg stanu na przeddzień podpisania aktu przekształcenia. 
 
Wg stanu na dzień 31 sierpnia 2017 roku Strony w zamian za wkłady opisane w § 3 ust. 3 
Porozumienia obejmą następujące liczby udziałów w Spółce: 

1) Powiat Białobrzeski – 8.728 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, o 
łącznej wartości 436.400 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto czterysta 
złotych), co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki, w zamian za wkłady w 
postaci aportu mienia SPSZOZ określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy 
oraz wkład pieniężny o wartości 16,38 złotych (szesnaście złotych trzydzieści 
osiem groszy), 

2) Gmina Białobrzegi – 8.728 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, o 
łącznej wartości 436.400 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto czterysta 
złotych), co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki, w zamian za wkłady w 
postaci aportu mienia MGZOZ określone w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy 
o wartości 334.744,57 złotych oraz wkład pieniężny o wartości 101.655,43 
złotych (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy 
grosze). 

  


