Uchwała nr XXXII/206/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 z póżn. zmn.) oraz art. 86 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z póżn. zmn.) Rada
Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1
Postanawia się udzielić Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Sztumie poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do wysokości 3.100.000
zł. (słownie trzy miliony sto tysięcy złotych ) przeznaczonego na
potrzeby Zakładu – częściową spłatę wymagalnych zobowiązań
Karencja w spłacie kredytu do końca 2009 roku.

§2
Poręczenie obejmować będzie spłatę rocznych rat kredytowych wraz z odsetkami w okresie
od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 roku.

§3
Ewentualna spłata poręczonego kredytu będzie dokonywana z dochodów własnych powiatu.
Środki na ten cel zarezerwowane zostaną w budżecie powiatu na rok 2010 i latach
następnych w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.

§4
Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do dokonania czynności prawnych z
udzieleniem poręczenia.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał
określających maksymalne kwoty udzielanych przez zarząd w roku budżetowym poręczeń.
Na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu
terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji. Poręczenia i gwarancje są terminowe i
udzielane do określonej kwoty.

Dnia 27 lutego 2009 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sztumie wystąpił z pismem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego
długoterminowego z poręczeniem Rady Powiatu Sztumskiego, jako organu założycielskiego.
Okres kredytowania do 31.12.2019 oraz karencja w spłacie raty kapitału do 31.12.2009r.
Uzyskanie przez SPZOZ w Sztumie kredytu długoterminowego poprzez pozyskanie środków
finansowych jest sprawą pilną i niezbędna dla działalności Zakładu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

