
UCHWAŁA NR 402/68/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 20 czerwca 2008 roku

zmieniająca uchwałę nr 319/56/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17
marca 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/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2007 roku, w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale 319/56/08 Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2008 roku, w sprawie
udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu, zmienionej uchwałą Nr 370/64/08 z dnia 8 maja 2008
roku dokonuje się stepujących zmian:
1. W § 1 zwrot „ 30 maja 2008 roku” zastępuje się zwrotem „31 lipca 2008
roku”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dnia podjęcia. 

Zarząd:

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



Uzasadnienie 

UCHWAŁY NR 402/68/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 czerwca 2008 roku

zmieniająca uchwałę nr 319/56/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 marca
2008 roku, zmienionej uchwałą Nr 370/64/08 z dnia 8 maja 2008 roku w,
sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. 

          W dniu 16 czerwca 2008 roku dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zwrócił się z prośba o
rozłożenie na raty udzielonej pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w kwocie
100 000 zł na 5 rat miesięcznych poczynając od 20 lipca 2008 roku. Jako
uzasadnienie prośby wskazuje trudności wynikające z rozliczeniem się z
Narodowym Funduszem Zdrowia za usługi wykonane w 2007 roku
jednorazowa spłata pożyczki zablokowałaby płatności dla dostawców towarów
i usług oraz pracowników.   
Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę prośbę Dyrektora SPZ ZOZ zawartej w
piśmie SPZZOZ.DN.103/08 z dnia 3 marca z dnia o udzielenie pożyczki z
budżetu powiatu, z którego wynika iż źródłem spłaty pożyczki będą środki z
Narodowego Funduszu Zdrowia za nadwykonania roku ubiegłego, postanowił
prolongować termin spłaty do 31 lipca 2008 roku.    


