
 

Uchwała Nr 31.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2019 rok pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 
r., poz. 511) w związku z § 12a uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.  
w sprawie budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 roku, poz.488) zmienionej 
Uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019, Zarząd Powiatu uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Udziela się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie pożyczki w wysokości 
1.000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), na okres do 31 sierpnia 2019 roku. 
2. Warunki na jakich zostaje udzielona pożyczka, o której mowa w ust.1, określa umowa, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Upoważnia się Roberta Kieruzala - Starostę Kępińskiego oraz Alicję Śniegocką Wicestarostę Kępińskiego 
do zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w § 1 ust.2. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu     -   Robert Kieruzal                  /-/ 
 
 
 
Członek Zarządu Powiatu                  -   Alicja Śniegocka               /-/ 
 
 
 
Członek Zarządu Powiatu                  -   Renata Ciemny                   /-/ 
 
 
 
Członek Zarządu Powiatu                 -   Krystyna Możdżanowska    /-/   
 
 
 
 
Członek Zarządu Powiatu                  -   Marek Potarzyck               /-/ 
 

  



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 31.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie: udzielenia, z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2019 rok pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

 

Dyrekcja SP ZOZ zwróciła się w dniu 5 marca br. do Zarządu Powiatu Kępińskiego z prośbą o 

udzielenie pożyczki w kwocie 2.500.000 zł do czasu zaciągnięcia kredytu długoterminowego z prognozowanym 

terminem uzyskania do końca czerwca 2019 roku. 

Na dzień 28.02.2019 roku SP ZOZ w Kępnie wykazuje zobowiązania wymagalne na kwotę 

1.124.919,39 zł. Złożono także dwa wnioski o odroczenie płatności składek ZUS tj. za miesiąc grudzień 2018 na 

kwotę 641.105,28 zł (pierwotny termin płatności 15 stycznia 2019 r. odroczono do 15 lipca 2019 r.) oraz za 

miesiąc styczeń 2019 na kwotę 663.958,40 zł (pierwotny termin płatności 15 luty 2019 r. odroczenie do 15 

sierpnia 2019 r.). Odroczenie płatności składek na okres 6-miesięcy to najdłuższy możliwy do uzyskania okres 

odroczenia.  

Jednocześnie należy wskazać, że Powiat Kępiński przekazał w 2019 roku dla SP ZOZ w Kępnie dwie 

dotacje w kwotach 797.402,80 zł oraz 750.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje. Dotacje te na dzień 

dzisiejszy nie zostały rozliczone.  

Zgodnie z regulacją art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 511) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy między innymi ustalanie maksymalnej 

wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym. 

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu 

powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 roku, poz.488), zmienionej Uchwałą Nr VII/38/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 roku, Rada Powiatu określiła maksymalną wysokość 

pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2019, w związku z czym 

możliwe jest udzielenie przez Zarząd Powiatu Kępińskiego pożyczki w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden 

milion zł) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

W związku z trudną sytuacją finansową SP ZOZ w Kępnie Zarządu Powiatu na podstawie upoważnienia 

Rady Powiatu Kępińskiego postanowił udzielić pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.000.000 zł.  

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż udzielenie pożyczki leży w interesie publicznym, gdyż 

takim niewątpliwie jest nieprzerwane i pełne udzielanie świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ w Kępnie. 

Pożyczka umożliwi szpitalowi spłatę zaległych zobowiązań, pozwoli obniżyć lub uniknąć kosztów odsetek od 

zaległości oraz innych skutków windykacji do czasu uzyskania kredytu oraz podjęcia działań naprawczych 

wskazanych we wnioskach z audytu. 

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

 

 

 

         STAROSTA KĘPIŃSKI 

                   /-/ ROBERT KIERUZAL 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku, w sprawie: udzielenia, z budżetu 

Powiatu Kępińskiego na 2019 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

Umowa pożyczki nr 1/2019 

 

Zawarta w dniu 2 kwietnia 2019 w Kępnie pomiędzy:  

Powiatem Kępińskim, z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

Kępińskiego w imieniu którego działają: 

1. Robert Kieruzal - Starosta Kępiński, 

2. Alicja Śniegocka – Wicestarosta Kępiński, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marcina Trojaka 

zwanym w dalszej treści umowy „Pożyczkodawcą”  

a: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006953, adres: 63-600 Kępno, ul. Szpitalna 

7, REGON: 000308548, NIP 6191827089, reprezentowanym przez: 

Jakuba Krawczyka - Dyrektora SPZOZ w Kępnie 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SPZOZ w Kępnie - Beaty Andrzejewskiej, 

zwanym w dalszej treści umowy „Pożyczkobiorcą”, o treści następującej: 
 

§ 1 
 

1. Na podstawie uchwały Nr 31.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie 

udzielenia, z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2019 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 

1.000.000 zł, (słownie: jeden milion złotych), z przeznaczeniem na bieżące uregulowanie zobowiązań 

pożyczkobiorcy. 

2. Pożyczka, o której mowa w § 1, ust. 1, zostanie przekazana w formie przelewu na rachunek bankowy 

pożyczkobiorcy prowadzony przez PKO BP S.A. Oddział w Kępnie o numerze: 74 1020 2241 0000 2802 

0002 7177, w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. Za dzień przekazania pożyczki uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Pożyczkodawcy. 
 

§ 2 
 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty pożyczki jednorazowo najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 

r. 

2. W przypadku uzyskania kredytu długoterminowego na sfinansowanie działalności SP ZOZ w Kępnie, o 

który pożyczkobiorca będzie wnioskował w 2019 roku, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wcześniejszej 

spłaty pożyczki w terminie 7 dni od daty przekazania środków z kredytu na konto Pożyczkobiorcy. 

3. Dniem spłaty pożyczki jest dzień, w którym kwota pożyczki wpłynie na rachunek Pożyczkodawcy. 
 

§ 3 
 

1. Strony zgodnie ustalają, że pożyczka nie będzie oprocentowana. 
2. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty 

odsetek ustawowych za opóźnienie. 
 

§ 4 
 

Strony zgodnie ustalają, że dla zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej umowy, 

Pożyczkobiorca wystawi na rzecz Pożyczkodawcy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 

§ 5 
 

Pożyczkobiorca udzieli Pożyczkodawcy wszelkich informacji oraz udostępni niezbędne dokumenty obrazujące 

jego sytuację majątkową i finansową. Pożyczkobiorca oświadcza, że jego sytuacja finansowa gwarantuje 

terminową spłatę pożyczki. 

 

§ 6 
 



1. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, gdy po analizie przedłożonych przez 

Pożyczkobiorcę informacji, z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy 

pożyczka zostanie zwrócona. W tym, przypadku Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania 

natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

2. Pożyczkobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. W 

tym przypadku spłata pożyczki powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.  
 

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 8 
 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 9 
 

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy i powstałe wskutek niniejszej umowy poniesie Pożyczkobiorca. 
 

§ 10 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub też w związku z nią będą rozstrzygane przez właściwy Sąd 
powszechny właściwy dla Pożyczkodawcy. 
 

§ 11 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla pożyczkodawcy i jeden dla 

pożyczkobiorcy.  

  

 

 

 

 

 

 

…………………………………                ………………………………… 

Pożyczkodawca                          Pożyczkobiorca 

 


