
UCHWALA NR .';9.~.9:'.).?.~.J.}1~.2019
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 04 kwietnia 2019 r.

w sprawie: poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(j.t.: Dz. U, z 2019 r., poz. 511) oraz art. 94 i 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (j.t.: OZ, U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z uchwałą
Nr VII/59/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2019 r. Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co
następuje:

§1

1. Poręcza SIę kredyt zaciągnięty przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kole na uregulowanie zobowiązań do kwoty 2 145 000,00 zł (słownie:

dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), w tym koszty obsługi

kredytu.

2. Poręczenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres do końca 2024 roku.

§2

Do złożenia oświadczenia w imieniu Powiatu Kolskiego w przedmiocie poręczerua

określonego w § 1 wyznacza się dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach:

1) Starosty Kolskiego Pana Roberta Kropidłowskiego

2) Wicestarosty Pana Sylwestra Chęcińskiego

§3

Uchyla się Uchwałę Nr 0025,19.22.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 marca 2019

roku w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Kole.
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§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Robert Kropidłowski .

~- .
Wicestarosta - Sylwester Chęciński

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



•

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr .. a.9.·~.~!.,~~:.;{:1;..2019

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 04 kwietnia 2019 r.

Pismem z dnia 19.03.2019 roku Nr SPZOZ.4K.071.12.2019, Dyrektor SP ZOZ w Kole

poinformował Zarząd Powiatu o ogłoszeniu w dniu 14.03.2019 r. wyroku Sądu

Apelacyjnego w Poznaniu, skutkującego powstaniem zobowiązania wraz z odsetkami na

kwotę l 170 000,00 zł.

W związku z tym Dyrektor SP ZOZ w Kole zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie

udzielonego poręczenia na planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy z kwoty 765 000,00

zł do kwoty l 935000,00 zł celem pokrycia zobowiązań wynikających z faktur za roboty

wykończeniowe gabinetów pracowni endoskopii oraz wyroków Sądu Okręgowego w

Koninie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Wobec powyższego Rada Powiatu Kolskiego Uchwałą Nr VIl/59/20l9 z dnia 28 marca

2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2019 r. ustaliła

wysokość poręczenia w wysokości 2145000,00 zł wraz z kosztami obsługi do końca 2024

roku. Zaciągnięcie kredytu przez Szpital umożliwi spłatę powstałych zobowiązań oraz

poprawę sytuacj i ekonomicznej.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

WICEST AROSTA

Sylwester Cfl~ciński
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