
UCHWALA NR 58/2015

Zarzqdu Powiatu Rawskiego

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia poLyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej

w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 32 ust. I i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowyrn

(Dz .U .z20 ) .3 r .po2 .595 ,po2 .645 ;z2014r .poz .379 ,poz .  1072) ,  a f t . 262  us t .  l  us tawy  z  dn ia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. po2.885, poz. 938 i poz. 164(';

z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2Ql5 r. poz. 532) oraz Uchwaly

Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budZetu na 2015 rok, Zarz4d Powiatu Rawskiego uchwala co nastgpuje:

g I . l.Udziela sig Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Rawie

Mazowieckiej poLyczki w wysoko5ci 283 333,0021 ( slownie: dwie5cie osiemdziesi4t trzy tysi?ce

trzysta trzydzieSci trzy ztote 001100)

2. Termin splaty poZyczki ustala sig na dziefi 17 czerwca 201,6 rokn.

3. Warunki na jakich zostaje udzielona poLryczka, o kt6rej mowa w ust. I okreila umowa

w brzmieniu zal4cznlka do niniejszej uchwaly.

$ 2. UpowaZnia sig pana J6zefa Matysiaka - Starostg Rawskiego oraz pana Mariana Krzyczkowskieg,r

- Wicestarostg do zawarcia umowy poLyczki o kt6rej mowa w $ l. ust.3.

g 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Zarz4d Powiatt:

J6zef Matysiak

Marian Krzyczkowski

Tadeusz Damaz

Jaroslaw Kobierski

Marek Sekuter

Starosta

Wicestarosta

Czlonek Zarz4du

Czlonek Zarz4du

Czlonek Zarz4du



Umowa poZyczki /2015
zawarta w dniu

pomlQozy
Powiatem Rawskim, reprezentowanym przez Zarz4d Powiatu Rawskiego w imieniu kt6rcgo dzialajq:

l) J6zef Matysiak- Starosta Rawski,
2) Marian Krzyczkowski - Wicestarosta

z kontrasygnat4 Marzeny Pakuly- Skarbnika Powiatu
zwa:lym dalej,,Po2yczkodawc4",
a
Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
ul. Niepodleglo6ci 8 ,96-200 Rawa Mazowiecka reprezentowanym przez Anng Soleck4 - Dyrektora
zwanym dalej,,Pof czkobiorc4".

_ $ l. PoZyczkodawca udzielaPoZyczkobiorcy poZyczki w wysokodci 283 333,00 zl (slownie: dwiedcie
' 

osiemdziesi4t trzy tysi4ce trzystatrzydzie!;ci trzy zlote 00/100).

$ 2. Pozyczkobiorca zobowi4zuje sig do dokonania splaty poZyczki do dnia 3l grudnia 20l5roku.
Dniem splaty po2yczki jest dziefi, w kt6rym kwota poZyczki wplynie na rachunek PoZyczkodawcy
nr 60 9291 0001 0056 5958 2000 0010.

$ 3, Od kwoty po2yczki nie bEd4 naliczane odsetki.

$ 4. W przypadku gdy poZyczka nie zostanie splacona w terminie o kt6rym mowa w $ 2
PoZyczkodawca b gdzie naliczal odsetki w wysokoSci ustawowej za okres op6Znienia w splacie.

$ 5. 1. Wszelkie zmiany postanowierl umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa'Zno$ci.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejsze umowy maj4 zastosowanie zapisy
Kodeksu Cywilnego.

g 6. Wszelkie koszty powstale w skutek niniejszej umowy pokryrva PoZyczkobiorca.

$ 7. S4dem wladciwym miejscowo do rozstrzygania spor6w jest Sad siedziby PoZyczkodawcy.

$ 8. Umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach po I dla kaZdej ze Stron.

Po?yczkodawca PoZyczkobiorca



Uzasadnienie

do Uchwaly Zarz4du Powiatu Rawskiego nr 58/2015

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zgodnie z $ 14 pkt 3 Uchwaly Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie

Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia bud2etu na 2015 rok, Zarz4d,

Powiatu udziela Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

poLyczki w wysokoSci 283 333,00 zl.


