
Projekt Nr 3 
 

UCHWAŁA NR…………… 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia………………………. 

 
W sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

20 października 2016 r. w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Batorego 44 
 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 94 ustawy                 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 126/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 
2016 r. w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                      
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku 
przy ul. Batorego 44, § 1 otrzymuje brzmienie:  
 

„§  1. 1. Rada Powiatu w Otwocku udziela poręczenia pożyczki do wysokości 
70.828,04 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem zł i 04/100 zł/ dla 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Batorego 44 z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z odsetkami do 
wysokości 3.258,96 zł /słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem i 96/100 zł/, razem 
do wysokości 74.087,00 zł /słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt siedem zł/. 

 
2. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1 udziela się od dnia zawarcia umowy                                   

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 
dnia 15 grudnia 2019 r.” 
 
 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 § 3. Uchwała  podlega  podaniu do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie             
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
  
           §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 
 

 
 
 

Adwokat Marcin Bandura 
 



Uzasadnienie 
 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Batorego 44 złożyło                                       
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
wniosek o udzielenie pożyczki w kwocie 70.828,04 zł na modernizację technologii grzewczej                              
w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Józefowie. Pożyczka będzie formą 
dofinansowania w ramach Programu WFOŚiGW w Warszawie wspierającego zadania                            
z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, termomodernizacji oraz zadań 
związanych z odzyskiwaniem ciepła z wentylacji. Po wykonaniu zadania istnieje możliwość 
umorzenia  do 15%  kwoty pożyczki. 
Oprocentowanie pożyczki wyniesie 1,2 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% w skali 
roku. 
Pożyczka zaplanowana jest do zaciągnięcia w grudniu 2016 r. zaś spłaty przewidziane                 
są w czterech ratach -  do 30.11.2017 r. w kwocie 36.063,00 zł, do 30.11.2018 r. w kwocie 
31.758,00 zł, do 30.11.2019 r. w kwocie 1.503,52 zł i do 15 grudnia 2019 r. w kwocie                     
1.503,52 zł. 
Odsetki będą płatne kwartalnie i wyniosą w 2017 r. – do 2.125,00 zł, w 2018 r. – do 1.043,00 
zł i w 2019 r. – do 90,96 zł i łącznie za cały okres wyniosą do kwoty 3.258,96 zł. 
Poprzednia uchwała określała wysokość pożyczki w kwocie 75.133,04 zł oraz spłaty 
pożyczki w okresie 13 miesięcy, co nie dawało możliwości ubiegania się o umorzenie 
pożyczki. Niniejszą uchwałą zmniejszono na podstawie wniosku PCZ Sp. z o.o. kwotę 
wnioskowanej pożyczki do wysokości 70.828,04 zł oraz wydłużono termin spłaty pożyczki 
do 24,5 miesiąca spełniając wymóg regulaminu WFOŚiGW w Warszawie, aby móc ubiegać 
się o częściowe umorzenie.   
Ponieważ PCZ Sp. z o.o. w Otwocku nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej                          
do samodzielnego zaciągnięcia pożyczki,  niezbędne jest w celu jej  uzyskania podjęcie przez 
Radę Powiatu w Otwocku  powyższej uchwały. 
 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


