
UCHWAI.A NR 165i2016

Zarzqdu Powiatu Rawskiego

z dnia L5 marca 2016 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 powiatowym

(Dz. U. 22015 t.poz.l445,poz.1890), art.262ust. I ustawy zdnia2T sierpnia20O9 roku o finansach

publicznych (Dz. U. 22013 r.poz.885, poz. 938ipoz.1646;z20l4r.poz.379,poz.9lI,poz.1146,

poz. 1626, poz. 1877;220L5 r. poz.238, poz. 532, poz. 1045, poz. IlI7, poz. 1 130, poz. I 189, poz.

l l90,poz.1269,poz.1358,poz.1513,po2.1830,po2.1854,po2.1890,po2.2150)  orazUchwalynr

,XM82/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budzetu na20l6 rok,Zarzyd Powiatu Rawskiego uchwala co nastgpuje:

$ l. l.Udziela sig Samodzielnemu Publicznemu ZaVJadowi Opieki Zdrowotnej w Rawie

Mazowieckiej po?yczki w wysokoSci 533 333,0021(slownie: pigdset trzydzieici trzy tysi4ce trzysta

trzy dzieSci trzy zlote 00/ I 00)

2. Termin splaty polyczki ustala sig na dziefi 15 grudnia 2016 roku.

3. Warunki na jakich zostaje udzielona po?yczka, o kt6rej mowa w ust. I okreSla umowa

w brzmieniu zal4cznika do niniejszej uchwaly.

$ 2. Upowa2nia sig panal6zefaMatysiaka - Starostg Rawskiego oruzpanaMarianaKrzyczkowskiego

- Wicestarostg do zawarcia umowy po?yczki o kt6rej mowa w $ 1. ust.3.

$ 3. Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem podjgcia.

Zarzqd Powiatu:

Jozef Matysiak

Marian Krzyczkowski

Tadeusz Damaz

Jaroslaw Kobierski

Marek Sekuter

Starosta

Wicestarosta

Czlonek Zarzydu

Czlonek Zaruqdu



Umowa poZyczki
zawartaw dniu

pomigdzy
Powiatem Rawskim, reprezentowanymprzezZarz1dPowiatu Rawskiego w imieniu kt6rego dzialajq:

1) J6zef Matysiak- Starosta Rawski,
2) Marian Krzy czkowski - Wicestarosta

z kontrasy gnat4 Marzeny Pakuly- S karbn ika Powiatu
zwanym dalej r rP oLycz kod awc4'0,
a
Samodzielnym Publicznym Zaldadem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
ul. NiepodlegloSci 8 ,96-200 Rawa Mazowiecka rcptezentowanym przez Anng Soleck4 - Dyrektora
zw anym dalej r rP oLycz kobio rcq".

$ 1. PoZyczkodawca udzielaPo?yczkobiorcy poZyczki w wysokoSci 533 333,00 zl (slownie: pigdset
tr zy dziei;ci tr zy ty si4c e tr zy sta tr zy dzie Sci tr zy zlote 0 0/ I 0 0).

$ 2.Po?yczkobiorca zobowi4zuje sig do dokonania splaty po?yczki do dnia 15 grudnia 2016 roku.
Dniem splaty pgzyczkijest dzieri, w kt6rym kwota poLyczki wplynie na rachunekPo?yczkodawcy
nr 60 9291 0001 0056 5958 2000 0010.

$ 3. Od kwoty po2yczki nie bgd4 naliczane odsetki.

$ 4. W przypadku gdy poLyczka nie zostanie splacona w terminie o kt6rym mowa w $ 2
Po2yczkodawca bgdzie naliczal odsetki ustawowe za opSlnienie (zgodnie z art. 481 Kodeksu
Cywilnego)

$ 5. L Wszelkie zmiany postanowieri umowy wymagaj1 formy pisemnej pod rygorem niewaZnoSci.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejsze umowy majq zastosowanie zapisy
Kodeksu Cywilnego.

$ 6. Wszelkie koszty powstale w skutek niniejszej umowy pokrywa PoZyczkobiorca.

$ 7. S4dem wlaSciwym miejscowo do rozstrzygania spor6w jest S4d siedziby Poayczkodawcy.

$ 8. Umowa zostala sporzqdzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach po I dlakuzdej ze Stron.

Po2yczkodawca PoZyczkobiorca
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Uzasadnienie

do Uchwaty Zarzqdru Powiatu Rawskiego nr 16512016

z dnia 15 marca 2016 roku

Zgodnie z $ 14 pkt 3 Uchwaly Nr XIV/82120T5 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie

Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2016"rok, Zarzqd

Powiatu udziela Samodzielnemu Publicznemu ZalJadowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

po?yczki w wysokoSci 533 333,00 zl.
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