
UCHWAŁA  Nr 466/81/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 19 września 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie
poręczenia kredytu bankowego 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
późn. zm.) art. 86 i art. 184 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o
finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z póz.zm.)

 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1.

1. Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie
poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu – o treści stanowiącej załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 3.

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Zarząd:

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



Uzasadnienie 
UCHWAŁY Nr 466/81/08

Zarządu Powiatu w Sierpcu 

z dnia 19 września 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie
poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

W dniu 28 lipca 2008 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zwrócił się z prośbą do Zarządu
Powiatu o udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w
drodze ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 11 000 000 zł, z
przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek,
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz przywrócenia regulaminowego terminu
wypłat wynagradzania pracownikom. Spłacenie jednorazowo zaciągniętych do
tej pory kredytów i pożyczek wyeliminuje niekorzystne oprocentowane kredyty,
przez co zmniejszą się koszty finansowe. Innym ważnym powodem jest
możliwość wcześniejszego umorzenia pożyczki na restrukturyzacje zobowiązań
SPZZOZ-u uzyskaną od Skarbu Państwa po spłaceniu 30% kwoty pożyczki.
Wysokość umorzenia należności głównej wraz z odsetkami (70%) w przypadku
SOZZOZ wynosi szacunkowo 2 044 000 zł, poręczenie kredytu obejmowałoby
okres 2008 - 09 do 2023-08-31 to jest okres 15 lat. Potencjalne obciążenie
budżetu powiatu z tytułu udzielonego poręczenia bez odsetek wynosiłoby około
758 621 zł. Do chwili obecnej powiat udzielił poręczenia pożyczek i kredytów
na kwotę 4 154 655 zł, wykaz poręczeń stanowi załącznik Nr 1do niniejszego
projektu uchwały. Harmonogram spłat kredytu stanowi załącznik nr 2 do
mniejszego projektu. W przypadku pozytywnej decyzji oraz pozyskania tego
kredytu utracą moc prawną dotychczasowe poręczenia.



UCHWAŁA Nr ……./…../08
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia ……….. 2008 roku.

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

           Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o
samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z póz.zm).art.
86  i art. 184 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póz. zm.) 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z tytułu kredytu niezbędnego do przeprowadzenia
restrukturyzacji zadłużenia do wysokości 11 000 000 zł. (słownie: jedenaście
milionów złotych) pod warunkiem zawarcia przez SPZZOZ w Sierpcu umowy o
udzielenie kredytu z bankiem wyłoniony w trybie określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Udzielone poręczenie nie
będzie obejmowało odpowiedzialności poręczyciela za odsetki, prowizje i inne
koszty obsługi kredytu. 

§ 2.

Ustala się termin obowiązywania poręczenia na okres 2008 – 2023roku z tego
do spłaty:

a) rok 2008  -            0 zł
b) rok 2009 – 632 184 zł
c) rok 2010 – 758 621 zł
d) rok 2011 – 758 621 zł
e) rok 2012 – 758 621 zł
f) rok 2013  - 758 621 zł
g) rok 2014 - 758 612 zł
h) rok 2015 - 758 612 zł
i) rok 2016  - 758 612 zł
j) rok 2017 -  758 612 zł
k) rok 2018 - 758 612 zł
l) rok 2019 -  758 612 zł
m) rok 2020 –758 612 zł
n) rok 2021 - 758 612 zł
o) rok 2022  - 758 612 zł
p) rok 2023 -  505 860 zł.



§ 3.
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sierpcu do podpisania umowy poręczenia.

§ 4.

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do wprowadzenia w wydatkach
budżetu powiatu kwot wynikających z naliczonego poręczenia w danym roku
budżetowym.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
   



Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY Nr ……/……./08

Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia ………….. 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie
poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

W dniu 28 lipca 2008 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zwrócił się z prośbą do Zarządu
Powiatu o udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w
drodze ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 11 000 000 zł, z
przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek,
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz przywrócenia regulaminowego terminu
wypłat wynagradzania pracownikom. Spłacenie jednorazowo zaciągniętych do
tej pory kredytów i pożyczek wyeliminuje niekorzystne oprocentowane kredyty,
przez co zmniejszą się koszty finansowe. Innym ważnym powodem jest
możliwość wcześniejszego umorzenia pożyczki na restrukturyzacje zobowiązań
SPZZOZ-u uzyskaną od Skarbu Państwa po spłaceniu 30% kwoty pożyczki.
Wysokość umorzenia należności głównej wraz z odsetkami (70%) w przypadku
SOZZOZ wynosi szacunkowo 2 044 000 zł, poręczenie kredytu obejmowałoby
okres 2008 - 09 do 2023-08-31 to jest okres 15 lat. Potencjalne obciążenie
budżetu powiatu z tytułu udzielonego poręczenia bez odsetek wynosiłoby około
758 621 zł. Do chwili obecnej powiat udzielił poręczenia pożyczek i kredytów
na kwotę 4 154 655 zł, wykaz poręczeń stanowi załącznik Nr 1do niniejszego
projektu uchwały. Harmonogram spłat kredytu stanowi załącznik nr 2 do
mniejszego projektu. W przypadku pozytywnej decyzji oraz pozyskania tego
kredytu utracą moc prawną dotychczasowe poręczenia.


