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Rady Powiatu Pruszkowskiego
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Samodzielnego

wierzytelności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego należnych od
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Na podstawie $ 2 ust. l pkt 2 lit.b i$

8 ust. 4 uchwały nr X/90/2011 Rady Powiatu

Pruszkowskiego z dnia 25 paździemika 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnopravb'nym oraz określenia
warunków dopuszczalnościpomocy publicznej (Dz. Urz. Wol. Maz. Nr 236 poz. 8305) Rada
Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

Umarza się, na wniosek SamodzielnegoPublicznegoZespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pruszkowie, wierzytelność pieniężną w kwocie 1 711 710,39 zł (słownie:

jeden milion siedemsetjedenaścietysięcy siedemsetdziesięć złotych i 39/100),
przypadająca Powiatowi Pruszkowskiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie,z tytułu spłaty gwarantowanegoprzez
Powiat Pruszkowski długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego przez
Samodzielny Publiczny Zespołu Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE

Powiat Pruszkowski udzielił

poręczenia spłaty kredytu długotemlinowego

zaciągniętego

przez Samodzielny Publiczny Zespołu Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na podstawie
zgody wyraz)neil uchwałą Nr XXX/235/20].7 Rady Powiatu Pruszkowskiegcrzdnia 2&marca

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczeniedługoterminowegokredytu bankowego
SPZZOZ w Pmszkowie.

Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowiewystąpił z wnioskiemz dnia 10 września 2018r.
o umorzeniekwot wynikającychz not księgowychwraz z odsetkami wystawionychz tytułu
poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie na łączną
kwotę 1 71 1 710 ,39 zł wraz z odsetkami.

Wykaz not obciążeniowych wraz z odsetkami za przekroczenie terminu płatności wyliczonych
na dzień 25 września 2018 r. wystawionych
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

nu mer noty

NK 69/2017

kwota kredy tu
bankolvego

odsetki
od kredvtu
ban kolbego

177 420.00 zł

9 374.05 zł

NK 2/2018

177 420,00 zl

] 0 205.35 zł

NK8/2018

177q20:00-zł

82953łzł

Umorzenie powyższej kwoty poprawi płynność finansową jednostki, co pozwoli jej
w dalszym ciągu udzielać świadczeń zdrowotnych. Umorzenie kwoty w pierwszą kolejności

pozwoli na zabezpieczeniewynagrodzeniaz tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych
(miesięcznie w wysokości 1 333 003,86 zł), a także realizować spłaty ratalne, porozumienia
i zobowiązania pisemne wobec budżetu państwa i kontrahentów w wysokości 583 236,54 zł

oraz zasilić konto ZFSS, aby wypłacić część świadczeń dla pracowników w wysokości
39 800,00,00 zł.

Łączna kwota not odsetkowych ( bez kosztów ubocznych)stanowi 89,97 %
średniego, miesięcznego przychodu z tytułu sprzedaży usług medycznych dla NFZ. Stanowi
to 80,35 % średniego, miesięcznego przychodu ze sprzedaży, w tym sprzedaży dla NFZ.
Spodziewany jest jeszcze wpływ na rachunek bankowy z tytułu sprzedaży usług w kwocie

około355 000,00zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 lipca 2018 roku wynoszą 2 582 179,61 zł.

Realizując obowiązek zapłaty not księgowych wystawionych przez Powiat Pruszkowski
spowoduje zwiększenie zobowiązań wymagalnych, a prowadzenie działalności statutowej
SPZZOZ w Pruszkowie byłoby w tel sytuadi niemożliwe
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