
UCHWAŁA Nr 338.LVI.2018 
RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Sierpcu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) i art. 94 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z tytułu spłaty 
kredytu konsolidacyjnego niezbędnego do przeprowadzenia restrukturyzacji 
zadłużenia do wysokości 7 800 000 zł (słownie: siedem milionów osiemset 
tysięcy złotych) pod warunkiem zawarcia przez SPZZOZ w Sierpcu umowy o 
udzielenie kredytu z bankiem wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. Poręczenie dotyczy jedynie kwoty 
głównej kredytu, nie dotyczy odsetek oraz innych kosztów zaciągnięcia kredytu.

§ 2. Ustala się termin obowiązywania poręczenia na okres od 2019 roku 
do 2035 roku, z tego do spłaty nie więcej niż:

1) rok 2019 - 458 832 zł,
2) rok 2020 - 458 823 zł,
3) rok 2021 - 458 823 zł,
4) rok 2022-458  823 zł,
5) rok 2023 -4 5 8  823 zł,
6) rok 2024- 458 823 zł,
7) rok 2025 -4 5 8  823 zł,
8) rok 2026- 458 823 zł,
9) rok 2027 - 458 823 zł,
10) rok 2028-458  823 zł,
11) rok 2029- 458 823 zł,
12) rok 2030 - 458 823 zł,
13) rok 2031 - 458 823 zł,
14) rok 2032 - 458 823 zł,
15) rok 2033 - 458 823 zł,
16) rok 2034- 458 823 zł,
17) rok 2035 - 458 823 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu. 
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



Uzasadnienie

Do U chwały N r 338.LV I.2018 Rady Pow iatu w  Sierpcu z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

W  dniu 26 w rześnia 2018 roku D yrektor Sam odzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  

Opieki Zdrowotnej w  Sierpcu zw rócił się z  prośbą do Zarządu Pow iatu o udzielenie 

poręczenia spłaty kredytu konsolidacyjnego w  kwocie 7 800 000 zł niezbędnego do 

przeprow adzenia restrukturyzacji zadłużenia. K redyt przeznaczony je s t n a  spłatę zadłużenia 
wobec:

1. IDEA BANK S.A. w  kw ocie 4 646 663,25 zł (poręczonego przez Pow iat S ie rpeck i).
2. M agellan S.A w  kw ocie 2 057 329,45 zł.

3. Zobow iązań w ym agalnych w obec dostaw ców  tow arów  i usług w  kwocie 

1 096 007,30 zł.

K redyt konsolidacyjny zostanie zaciągnięty na okres 17 lat.

Poręczenie spłaty kredytu w  kw otach w ym ienionych w  § 2 stanie się jedynym  poręczeniem  

jak ie  Pow iat Sierpecki udzielił.

Poprzednie poręczenie w ygaśnie z chw ilą spłaty kredytu w obec ID EA  BA N K  S.A.

Uchwałę należy traktować jako intencyjną w związku z wymogami banków ,które 
warunkują przystąpienie do postępowania w sprawie udzielenia kredytu dla SPZZOZ w 
Sierpcu podjęciem tej uchwały przez Radę Powiatu

DY


