
U C H W A Ł A Nr 258/XLIII/06

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 lipca 2006 roku

o dokonaniu zmian w uchwale Nr 220/XXXI/05 Rady Powiatu z dnia 28
grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na
2006 rok 

                   Na podstawie art.12 pkt.8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku –
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póz. zm.), art.
165 i 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach
publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104)
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale 220/XXXI/05 z 28 grudnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu w Sierpcu na 2006 rok § 14 ust.2 otrzymuje brzmienie;
„Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek i gwarancji w roku
budżetowym do kwoty 3.000.000,00 zł.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku
budżetowym 2005.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
     Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Płocku.

Uzasadnienie



UCHWAŁY Nr 258/XLIII/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 24 lipca 2006 roku
w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr 220/XXXI/05 z dnia 28 grudnia
2005 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

Zarząd Powiatu w Sierpcu zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu o
zatwierdzenie zmian w uchwale Nr 220/XXXI/05 Rady Powiatu z dnia 28
grudnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok,
polegającej na zmianie § 14 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały. Proponowany
zapis § 14 brzmi, „ Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek i
gwarancji w roku budżetowym do kwoty 3.000.000,00 zł.”  
Rada Powiatu w § 14 ust. 2 wymienionej uchwały, upoważniła Zarząd Powiatu
do udzielania pożyczek i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 1.000.000.
zł. Działając na podstawie upoważnienia Zarząd Powiatu uchwałą Nr
918/101/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku udzielił Samodzielnemu Publicznemu
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Sierpcu pożyczki w kwocie 200.000. zł, na
okres spłaty do 15 czerwca 2006 roku, płatnej 15 dnia każdego miesiąca
poczynając od 15 marca 2006 roku, z zaciągniętego zobowiązania Szpital
wywiązuje się terminowo. 
W dniu 8 maja 2006 roku Dyrektor SPZ ZOZ w Sierpcu zwrócił się z prośbą do
Zarządu Powiatu o udzielenie poręczenia na wykup wymagalnych zobowiązań
krótkoterminowych szpitala w kwocie 2.500.000 zł. Okres poręczenia
wynosiłby 10 lat, przy oprocentowaniu według stawki WIBOR 3M, z okresem
karencji do 31 grudnia 2006 roku. Miesięczna spłata wykupionych
wierzytelności kształtować się będzie w granicach 33.000,00 zł.   
Rada Powiatu znając bardzo trudną sytuacje finansową szpitala postanowiła jak
w uchwale.

Przewodniczący Rady
/-/

   Sławomir Fułek 


