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UCHWAŁA Nr ^A . A$0 .2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 31 października 2022 r.

sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., póz. 1526), art. 262 ust. l
ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., póz. 1634
z późn. zm.) oraz §10 pkt 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na
2022 rok Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021
rok oraz § 101 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maź.
z 2019 r. póz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pożyczki z budżetu Powiatu dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w kwocie:
800.000,00 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na

wypłatę wynagrodzeń za październik dla pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę.
2. Pożyczka zostanie udzielona w jednej transzy do dnia:

02 listopada 2022 roku.
3. Spłata pożyczki nastąpi do dnia: 28 grudnia 2022 roku;

4. Ustala się oprocentowanie pożyczki w wysokości 1% w stosunku rocznym
oraz zabezpieczenie pożyczki w postaci weksla in blanco, wystawionego przez
pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową.

5. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki określa projekt umowy pożyczki
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

6. Do zawarcia umowy pożyczki wskazuje się dwóch członków Zarządu:
Starostę Powiatu Sierpeckiego Andrzeja Cześnika i Wicestarostę Powiatu
Sierpeckiego Sławomira Olejniczaka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i pbowiązuje w roku
budżetowym 2022.

Zarząd: 1) Andrzej Cześnik - Przewodniczący

2) Sławomir Olejniczak — członek

3) Marek Chyliński - członek

4) Sławomir Krystek - członek

5) Dariusz Twardowski - członek HUS



UMOWA POŻYCZKI Nr ON. . .2022

zawarta w dniu 31 października 2022 roku pomiędzy Powiatem Sierpeckim
reprezentowanym przez:

1. Andrzeja Cześnika - Starostę Powiatu Sierpeckiego
2. Sławomira Olejniczaka - Wicestarostę Powiatu Sierpeckiego

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Zbigniewa Garwackiego - zwanym
w dalszej treści umowy Pożyczkodawcą, a Samodzielnym Publicznym
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu reprezentowanym przez :

1. Roberta Makówkę - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

zwanym w dalszej części umowy Pożyczkobiorcą.

Na podstawie art. 720-724 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 1360 z późn. zm.), w zw. z § 10 ust 3 Uchwały
Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok, w brzmieniu
wynikającym z uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego nr 310.LIIL2022 z dnia
28 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok, zawiera się umowę następującej treści:

§1.
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie: 800.000,00 zł

(słownie: osiemset tysięcy złotych), z przeznaczeniem na wypłatę
wynagrodzeń za październik dla pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę.

2. Pożyczka zostanie przekazana w jednej transzy do dnia 02 listopada 2022
roku.

§2.

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem
w terminie do dnia 28 grudnia 2022 roku. Za termin zapłaty przyjmuje się
termin wpływu środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.

2. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 1% w stosunku rocznym.



3. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową, wystawiony przez Pożyczkobiorcę.

4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Pożyczkobiorcę kwoty pożyczki
w całości lub w części na cel określony w §1 ust. l, Pożyczkodawcy będzie
przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części i żądania
zwrotu odpowiedniej kwoty pożyczki z dniem doręczenia oświadczenia
o odstąpieniu wraz z odsetkami w ustawowej wysokości.

§3.

Od niespłaconej kwoty pożyczki po terminie określonym w § 2 ust. l mniejszej
umowy Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości
odsetek ustawowych.

§4.

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§6-

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Pożyczkodawcy i jeden dla Pożyczkobiorcy.

POŻYCZKODAWCA POŻYCZKOBIORCA


