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Rady Powiatu Łowickiego

z dnia ./!2...Lą \$Pj A a  0

w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645) oraz art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) Rada Powiatu 
Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na cesję wierzytelności przysługujących Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu z tytułu zawartych umów ubezpieczenia budynków wchodzących w 
skład nieruchomości zabudowanej położonej w Łowiczu, będącej własnością Powiatu 
Łowickiego, w użytkowaniu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, dla której przez Sąd 
Rejonowy w Łowiczu prowadzona jest Księga Wieczysta nr LD10/00008746/3 na rzecz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dokonanych 
w celu zabezpieczenia pożyczki udzielonej zgodnie z umową Nr 443/OW/P/2013 z dnia 26 
września 2013 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu" .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Górski
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UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu podpisał umowę 
pożyczki Nr 443/OW/P/2013 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki z pożyczki w kwocie 293.930,00 zł zostały przyznane 
w celu dofinansowania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”.

Roboty budowlane na wykonanie kanalizacji deszczowej dla Szpitala w Łowiczu, 
zgodnie z zawartą umową o udzielenie zamówienia publicznego, już trwają. 
W celu uzyskania środków finansowych na dofinansowanie wykonanych prac niezbędne jest 
ustanowienie zabezpieczeń prawnych, z których jednym jest cesja praw z polisy 
ubezpieczenia mienia ZOZ w Łowiczu na rzecz instytucji udzielającej pożyczki.

Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej cesja 
taka może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.
Zgoda powinna być wyrażona w formie uchwały przez Radę Powiatu Łowickiego.

Dlatego, w celu wykonania umowy zawartej z WFOŚiGW w Łodzi, niezbędne jest 
podjęcie przedłożonej uchwały.


