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UCHWAŁA Nr ...^-2?^.1.^;QCR4
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia .A\..^^AÓX^...QOQA^.
w sprawie udzielenia pożyczki długoterfflinowej z budżetu Powiatu Łowickiego

w roku 2021 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Na podstawie art. 32 ust. l i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. póz. 920, z 2021 r. póz. 1038 i póz. 1834), art. 262 ust. l ustawy z dnia 27 czerwca
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 305, póz. 1535 i póz. 1773), Uchwały
Nr XXX/223/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Łowickiego na rok 2021 zmienionej Uchwałą Nr XL V/310/2021 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok, uchwala
się co następuje:

§ l. Udziela się ze środków budżetu Powiatu Łowickiego Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu pożyczki w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pożyczka zostanie przeznaczona na bieżącą działalność tj. uregulowanie wymagalnych zobowiązań
wobec dostawców oraz wobec pracowników.

§ 3. Ustala się oprocentowanie pożyczki w wysokości O %.

§ 4. Spłata pożyczki nastąpi w dwóch transzach, w następujących kwotach:
a) I transza - do 30 listopada 2022 r. - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

00/100);
b) IItransza-do301istopada2023 r.- 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych

§ 5. Udzielona pożyczka zabezpieczona będzie wekslem in blanco wystawionym przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu.

§ 6. Szczegółowe warunki dotyczące udzielenia i spłaty udzielonej pożyczki zostaną określone
w umowie pożyczki zawartej pomiędzy Powiatem a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

§ 7. Do podpisania umowy pożyczki upoważnia się:
l) Marcina Kosiarka - Starostę Łowickiego
2) Piotra Malczyka - Wicestarostę Łowickiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu :^L:
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 listopada 2021 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotiiej w Łowiczu zwrócił się
z prośbą o udzielenie Szpitalowi wsparcia finansowego w roku 2021 na pokrycie wymagalnych
zobowiązań wobec kontrahentów oraz pracowników w postaci pożyczki długotemiinowej.
Przedmiotowa prośba podyktowana jest trudną sytuacją finansową ZOZ w Łowiczu, na dzień
26 listopada 2021 r zobowiązania wobec dostawców wynoszą 927.665,17 zł, zaś zobowiązania wobec
pracowników 260.000,00 zł
W Uchwale Nr XLV/310/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Rada Powiatu ustaliła kwotę pożyczek w wysokości
200 000,00 zł.
Upoważniła też Zarząd Powiatu do udzielenia w roku 2021 pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00 zł.
Do chwili obecnej nie były udzielane żadne pożyczki, poręczenia ani gwarancje.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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