
 

Uchwała nr XLVII/989/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 10 października 2005r. 

 
w sprawie restrukturyzacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3, art. 10 ust. 
1 i art. 13 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej 
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78 poz. 684). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§ 1  

1. Wyrazić zgodę na zawarcie ugody restrukturyzacyjnej w trybie przewidzianym 
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, pomiędzy miastem Katowice, a Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim Murcki w Katowicach. 

2. Przedmiotem ugody będzie umorzenie następujących zobowiązań Szpitala Miejskiego 
Murcki wobec organu założycielskiego: 
1) pożyczki udzielonej Szpitalowi przez miasto Katowice (umowa pożyczki 

nr BNK.II.3054/7/2002 z dnia 21.10.2002 r.) w kwocie głównej 630 000,00 zł 
wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej spłaty rat ww. pożyczki, wyliczonymi na 
dzień podpisania ugody. 

2) zobowiązania Szpitala wobec miasta Katowice, powstałego z tytułu przejęcia 
przez Miasto zadłużenia Szpitala wobec Zakładu Energetyki Cieplnej 
w Katowicach na podstawie umowy cesji z dnia 20.01.2005 r., w kwocie głównej 
429 361,60 zł wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej spłaty rat ww. 
zobowiązania wyliczonymi na dzień podpisania ugody. 

3. Projekt ugody w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2  

1. Wyrazić zgodę na zawarcie ugody restrukturyzacyjnej w trybie przewidzianym 
w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, pomiędzy miastem Katowice, a Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim Murcki w Katowicach, 
przedmiotem której będzie przejęcie zobowiązań Szpitala Miejskiego Murcki, 
wymienionych w ust. 2, przez miasto Katowice.  

2. Wyrazić zgodę na przejęcie zobowiązań cywilno-prawnych Szpitala o określonych 
niżej wartościach wobec następujących kontrahentów:  
1) Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Katowicach,  

o wartości zobowiązania:            78 683,36 zł, 
2) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach,

 o wartości zobowiązania:     96 710,34 zł, 
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3) Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, 
o wartości zobowiązania:           30 488,97 zł, 

4) Zakładu Energetyki Cieplnej w Katowicach, 
o wartość zobowiązania:           49 772,14 zł, 

3. Projekt ugody w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3  
1. Zobowiązania o których mowa w niniejszej uchwale muszą spełniać kryteria  

określone w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej 
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj. muszą być to 
zobowiązania znane na dzień 31 grudnia 2004 r. i powstałe w okresie od dnia 
1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. 

2. W ramach łącznej kwoty zobowiązań Szpitala wobec danego kontrahenta, 
przewidzianych w niniejszej uchwale do przejęcia przez Miasto, w pierwszej 
kolejności przejęciu podlegają zobowiązania z tytułu zadłużenia głównego, począwszy 
od najstarszych i nieprzedawnionych należności, a następnie odsetki z tytułu 
opóźnienia lub zwłoki.  

 
§ 4  

1. Przeznaczyć środki z budżetu miasta Katowice na rok 2005, na pokrycie 
przejmowanych zobowiązań wymienionych w §2 niniejszej uchwały. 

2. W razie nie spłacenia całości zobowiązań o których mowa w ust. 1, do końca roku 
bieżącego  zabezpieczyć w budżecie miasta Katowice na rok 2006 środki na ten cel.  

 
§ 5  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 

§ 6  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

       Jerzy Forajter 
 


