
UCHWAŁA NR  347/59/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

 z dnia 4 kwietnia 2008 roku

w  sprawie  udzielenia  pożyczki  z  budżetu  powiatu  dla  Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
                                        
Na podstawie  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 póz.zm.), art.  
184 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku-  o finansach publicznych (  
Dz. U Nr 249 poz. 2104) § 11 pkt. 5 uchwały Nr 93/XIII/06 Rady Powiatu w  
Sierpcu z dnia 20 grudnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 
2007 rok.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w kwocie 100.000,00 zł.

2. Spłata  pożyczki  nastąpi  jednorazowo w terminie  do  30 kwietnia  2008 
roku.

3. Ustala  się  oprocentowanie  pożyczki  w  wysokości  1%  w  stosunku 
rocznym,  zabezpieczenie  pożyczki  w  postaci  weksla  in  blanco, 
wystawionego przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową.

4. Szczegółowe  warunki  udzielenia  pożyczki  określa  „umowa  pożyczki”, 
stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 347/59/08

Zarządu Powiatu 
z dnia 4 kwietnia 2008 roku

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu  marca  2008 roku pomiędzy:
Zarządem Powiatu reprezentowanym przez:

1. Sławomira Fułka - Starostę  Sierpeckiego
2. Andrzeja Twardowskiego – Wicestarostę Sierpeckiego

Z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Stanisława Pijankowskiego
Zwanym w dalszej treści umowy Pożyczkodawcą
a
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 
reprezentowanym przez:

1. Marka Kuczmarskiego – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

2. Jadwigę Błażewską – Głównego Księgowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

§ 1.

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w 
kwocie 100.000,00 zł.

2. Pożyczka zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy przez 
Pożyczkobiorcę.

§ 2.

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki jednorazowo w 
terminie do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

2. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 1% w stosunku rocznym.
3. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, wystawionego przez pożyczkobiorcę.
§ 3.

1. Jeżeli termin spłaty pożyczki i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, 
uważa się, że termin został dotrzymany, jeśli spłata nastąpiła w 
pierwszym dniu roboczym po tym terminie.

2. Od kwoty niespłaconej w terminie pożyczki określonej w § 2 niniejszej 
umowy Pożyczkodawca pobierał będzie odsetki karne w wysokości 
odsetek ustawowych.

3. Niespłacenie należności w terminach określonych w § 2 upoważnia 
Pożyczkodawcę do rozwiązania umowy pożyczki.



§ 4.

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod warunkiem 
nieważności.

§ 5.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

POŻYCZKODAWCA                                                   POŻYCZKOBIORCA

Adam Pijankowski
..............................
Członek Zarządu



Uzasadnienie

 UCHWAŁY NR 347/59/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 4 kwietnia 2008 roku

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

W dniu 2 kwietnia 2008 roku Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu zwrócił się z prośbą 
do Zarządu Powiatu o udzielenie pożyczki z budżetu powiatu w kwocie 
100.000. zł z jednorazowym terminem spłaty do 30 kwietnia 2008 roku. z 
przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników szpitala.
Udzielenie pożyczki jest uzasadnione nie przekazaniem przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia należności z tytułu kontraktów za świadczenia medyczne. 
Zgodnie z art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych Rada Powiatu w Sierpcu w paragrafie 11 pkt. 5 uchwały Nr 
963/X/III/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu 
powiatu na 2008 rok, upoważniła Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek w 
roku budżetowym do kwoty 500 000,00 zł, w dniu 7 marca 2008 roku, Zarząd 
Powiatu w Sierpcu udzielił pożyczki dla SPZ ZOZ w Sierpcu w kwocie 
400 000. zł.   
Zarząd Powiatu znając trudną sytuację finansową SPZZOZ w Sierpcu oraz brak 
środków pracowników szpitala na bieżące utrzymanie rodzin postanowił jak w 
uchwale.


