
UCHWAŁA NR 435/74/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 29 lipca 2008 roku

zmieniająca uchwałę 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/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 347/59/08 Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2008 roku, w sprawie
udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, zmienionej uchwałami: Nr 369/64/08
z dnia 8 maja 2008 roku i 401/68/08 z dnia 20 czerwca 2008 roku dokonuje się
następujących zmian:
1.W § 1 zwrot „31 lipca 2008 roku” zastępuje się zwrotem „ 20 grudnia
2008 roku.”
2. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dnia podjęcia. 

Zarząd:

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



Uzasadnienie  

UCHWAŁY NR 435/74/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 29 lipca 2008 roku

zmieniająca uchwałę nr 347/59/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia
2008 roku, zmienionej uchwałami: Nr 374/64/08 z dnia 8 maja 2008 roku i
401/68/08 dotyczącymi pożyczki z budżetu powiatu w kwocie 100 000 zł, dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. 

          W dniu 11 lipca 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 sierpnia 2008 roku po 20 000 zł każda.
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 br. 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 20 grudnia 2008 roku .    

UMOWA POŻYCZKI



zawarta w dniu 31lipca  2008 roku pomiędzy:
Zarządem Powiatu reprezentowanym przez:

1. Pawła Kaźmierczaka - 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. Urszulę Lewandowską – Zastępcę Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Sierpcu

§ 1.

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki 5 ratach
miesięcznych płatnych do:
a) 20 sierpnia 2008 roku         20 000 zł,
b) 20 września 2008 roku       20 000 zł,
c) 20 października 2008 roku 20 000 zł.
d) 20 listopada 2008 roku       20 000 zł.
e) 20 grudnia 2008 roku         20 000 zł. 

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

wekslową, wystawionego przez pożyczkobiorcę.
§ 2.

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.

§ 3.

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod warunkiem
nieważności.

§ 4.



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

§ 5.

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach.

POŻYCZKODAWCA                                                   POŻYCZKOBIORCA


