
 
UCHWAŁA NR XL/247/2006 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

 

z dnia 22 marca 2006 r. 

 

w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 86 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 

poz. 2104) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Udziela się poręczenia spłaty przysługujących bankowi wierzytelności 

wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu do wysokości ogółem: 7.500.000 zł 

(słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z tego kapitał 5.000.000 zł 

(słownie: pięć milionów złotych) i koszty obsługi 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony 

pięćset tysięcy złotych). 

2. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1 udziela się na czas od dnia zawarcia 

umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. 

3. Poręczenie obejmuje spłaty wierzytelności, o których mowa w ust. 1, do 

następujących wysokości w poszczególnych latach budżetowych: 

 

1) w 2006 r. do kwoty ogółem: 120 000 zł z tego kapitał: 0 zł, koszty obsługi: 120 000 zł 

2) w 2007 r. do kwoty ogółem: 767 499 zł z tego kapitał: 384 617 zł, koszty obsługi: 382 882 zł 

3) w 2008 r. do kwoty ogółem: 857 722 zł z tego kapitał: 512 820 zł, koszty obsługi: 344 902 zł 

4) w 2009 r. do kwoty ogółem: 826 694 zł z tego kapitał: 512 820 zł, koszty obsługi: 313 874 zł 

5) w 2010 r. do kwoty ogółem: 795 675 zł z tego kapitał: 512 820 zł, koszty obsługi: 282 855 zł 

6) w 2011 r. do kwoty ogółem: 764 640 zł z tego kapitał: 512 820 zł, koszty obsługi: 251 820 zł 

7) w 2012 r. do kwoty ogółem: 733 674 zł z tego kapitał: 512 820 zł, koszty obsługi: 220 854 zł 

8) w 2013 r. do kwoty ogółem: 702 640 zł z tego kapitał: 512 820 zł, koszty obsługi: 189 820 zł 

9) w 2014 r. do kwoty ogółem: 671 607 zł z tego kapitał: 512 820 zł, koszty obsługi: 158 787 zł 

10) w 2015 r. do kwoty ogółem: 640 615 zł z tego kapitał: 512 820 zł, koszty obsługi: 127 795 zł 

11) w 2016 r. do kwoty ogółem: 619 234 zł z tego kapitał: 512 823 zł, koszty obsługi: 106 411 zł 

  ogółem: 7 500 000 zł z tego kapitał: 5 000 000 zł, koszty obsługi: 2 500 000 zł 

 

4. Poręczenie jest ważne pod warunkiem, że wierzytelności, o których mowa  

w ust. 1, będą spełniały następujące warunki: 



1) całkowity okres spłaty wierzytelności nie może być dłuższy niż 132 miesiące od 

dnia zawarcia umowy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  

a bankiem; 

2) karencja w spłacie rat kapitału wyniesie 12 miesięcy; 

3) ilość miesięcznych rat kapitałowych – do 120. 

 

§ 2. Spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia należy 

uwzględnić w uchwałach budżetowych począwszy od 2006 r. aż do całkowitej spłaty 

kredytu. 

 

§ 3. Poręczenie spłaty wierzytelności określonych w § 1 zostaje zabezpieczone 

dochodami Powiatu Łowickiego przyszłych lat budżetowych. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/213/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

17 sierpnia 2005 r. w sprawie poręczenia wierzytelności wobec Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

 
 
 

 


