
UCHWAŁA  Nr 190/32/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 3 września 2007 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr 18/III/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2006 roku, w
sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok.

 Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 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. 2017 z póz. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.

Wnieść do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Powiatu projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr 18/III/06 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 roku, w
sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok, – co do treści § 11 pkt.6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący           Sławomir Fułek                     ........................
Członek                        Andrzej Twardowski            ......................... 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ......................... 
Członek                        Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Adam Pijankowski                ........................  



Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr 190/32/07

ZARZĄDU PWIATU W SIERPCU
z dnia 3 września 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr 18/III/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2006 roku, w
sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok.

               W § 11 pkt. 6 uchwały Nr 18/III/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28
grudnia 2006 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok, Rada
Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i
gwarancji do kwoty 1 000 000 zł. W dniu 22 sierpnia 2007 roku Dyrektor szpitala
Powiatowego w Sierpcu zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie
pożyczki z budżetu powiatu, lub udzielenia gwarancji na poręczenie kredytu na
spłatę zobowiązań z tytułu odroczonych spłat zobowiązań publiczno prawych
( składki ZUS i PEFRON), co jest warunkiem zakończenia postępowania
restrukturyzacyjnego. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawiona
została symulacja kosztów obsługi udzielonej gwarancji na zabezpieczenie spłaty
kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ. Natomiast w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały przedstawione zostały skutki udzielonej gwarancji w budżecie powiatu na
2007 rok oraz w projektach budżetu powiatu na lata następne. 
Zarząd Powiatu znając bardzo sytuację finansową Szpitala Powiatowego postanowił
jak w uchwale.


