
UCHWAŁA  Nr     234/41/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 15 listopada 2007 roku

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

                          Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o
finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104), art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 roku Nr
142 poz. 1592 z późn. zm.), § 11 pkt.6 uchwały Nr 18/III/06 Rady Powiatu z
dnia 28 grudnia 2006 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok.
( z póz. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1.

1. Udziela się poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z tytułu kredytu komercyjnego
inwestycyjnego w rachunku kredytowym na pokrycie zobowiązań
krótkoterminowych z tytułu zaległych wynagrodzeń dla pracowników,
składek ZUS i PEFRON udzielonego przez Bank Spółdzielczy w
Ciechanowie Oddział w Sierpcu do kwoty 822 000,00 zł.

2. Ustala się termin obowiązywania poręczenia do 30 kwietnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2007 
 
Zarząd:
Przewodniczący           Sławomir Fułek                     ........................
Członek                        Andrzej Twardowski            ......................... 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ......................... 
Członek                        Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Adam Pijankowski                ........................  



Uzasadnienie 

UCHWAŁY Nr 234/41/07

Zarządu Powiatu w Sierpcu 

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie udzielenia poręczenia wykupu wierzytelności Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

W dniu 22 sierpnia 2007 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zwrócił się z prośba do Zarządu
Powiatu o udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez bank wyłonionego
w drodze ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 822 000 zł. 
W dniu 9 listopada 2007 r, w drodze przetargu do udzielenia kredytu został
wyłoniony Bank Spółdzielcy w Ciechanowie Oddział w Sierpcu. Kredyt w
kwocie 822 000 zł przeznaczony zostanie na spłatę bieżących zobowiązań tj,
zaległe wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS i PEFRON i będzie
spłacany w ratach miesięcznych poczynając od czerwca 2008 roku, ostatnia rata
płatna do 31 maja 2013 roku.   
Rada Powiatu w § 11 pkt.6 uchwały Nr 18/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok, zmieniona uchwałą
63/IX/07 Rady Powiatu z dnia 14 września 2007 roku upoważniła Zarząd
Powiatu do  udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty
1 800 000,00 zł.
Udzielenie poręczenia kredytu bankowego w znacznym stopniu poprawi
płynność finansową szpitala i w znacznym stopniu obniży koszty obsługi
zadłużenia.  


