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Projekt

Uchwała Nr ......./......./2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia

września2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego

kredytu bankuvego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pruszkowie

Na podstawieart. 12 pkt 8 lit. d oraz art. 12 pkt ll ustawyz dnia 5 czerwca1998r.
o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz w związku z
art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
oraz z2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1699), Rada Powiatu Pruszkowskiegouchwala, co
następuje:

g 1. W uchwale Nr XXX/235/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie,
$2 otrzymuje brzmienie:

,,$2.1. Wysokośćporęczenia,o którym mowa w $ 1 określa się do kwoty 6 140000,00zł
(słownie: sześćmilionów sto czterdzieścitysięcy złotych 00/100), stanowiącejraty
kapitału wraz z odsetkami.
2. Okres poręczenia ustala się od dnia podjęcia uchwały do dnia 3 1 grudnia 2019 r.

3. Określa się maksymalną wysokość zobowiązań wynikających z udzielonego
poręczeniaw kolejnych latach objętych poręczeniem do kwoty:
1) 1 682 638,20 w roku 2017;
2) 2 228 680,90 w roku 2018;

3) 2 228680,90w roku 2019."

$ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego

$ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

do Uch)caly Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego Samodzielnemu
Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

W związku z późniejszym, niż pierwotnie planowano umchomieniem kredytu
zaciągniętegona spłatę zobowiązań w 2017 roku przez SamodzielnyPubliczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotną w Pruszkowie, konieczne stało się zwiększenie kwoty
poręczeniaudzielonego przez Powiat Pruszkowski w roku 2018 i 2019.
Proponuje się dokonać zwiększenia kwoty poręczenia o kwotę 140 000,00 zł, z tego
wroku
2018 okwotę 70000,00 zł do kwoty 2228680,90
zł oraz wroku
2019
o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 228 680,90 zł.
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o

samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000 i 1349), do wyłącznej właściwości rady
powiatu należy ustalanie maksymalną wysokości poręczeńudzielanych przez zarząd w roku
budżetowym i latach następnych.
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Uchwała Nr XXX/235/2017
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego
Samg1lzielnemJllFublicznemiŁZespołowiZakładów.OpiekiZdrowotn€tj
w Pruszkowie
Na podstawieart. 12 pkt 8 lit. d oraz art. 12 pkt llustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz w związku z arŁ.94 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansachpublicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu
Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

$ 1.

Wyraża się zgodę na poręczenie przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego spłaty
kredytu długoterminowego zaciąganegoprzez Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie,na sfinansowaniespłaty
zobowiązań.
$

2.1. Wysokość poręczenia, o którym mowa w $ 1 określa się do kwoty
6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), stanowiącej raty kapitału
wraz z odsetkami.
2.

Okres na który udzielanejest poręcznie o którym mowa w

$

1, ustalasię

od dnia podjęcia uchwały do dnia 3 1 grudnia 20] 9 r.
3.

Określa się maksymalną wysokość zobowiązań wynikających z udzielonego
poręczenia w koląnych latach objętych poręczeniem do kwoty:
1) 1 682 638,20 w roku 2017;

2) 2 158 680,90w roku 2018;
3) 2 158 680,90w roku 2019

$ 3.

Roszczenia.wynik4ące z poręczenia pokryte zostaną.zdoehodów-własnych
powiatu.

g4.

Wykonan e uchwały powierza $ię Zarządowi l?kwiatu Pmszkowskiego

$ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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