
Uchwała nr 2084/304/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego  
przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 94 i art. 262 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 
oraz § 86 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały  
nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu 
Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4385 oraz z 2017 r. poz. 10777)  
– uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Udziela się poręczenia kredytu długoterminowego w kwocie 20.000.000 zł zaciąganego 

przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie działający w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie umowy kredytowej. 

2. Poręczenia kredytu udziela się na okres od dnia podpisania umowy poręczenia do dnia 
31 grudnia 2029 r. 

3. Poręczenia kredytu udziela się do kwoty 20.000.000 zł. Poręczenie obejmuje raty 
kapitałowe wynikające z umowy kredytowej. 

4. W każdym kolejnym roku budżetowym poręcza się kredyt do wysokości rat kapitałowych 
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym: 
1) w 2017 r. – do kwoty                           0 zł; 
2) w 2018 r. – do kwoty                           0 zł; 
3) w 2019 r. – do kwoty                           0 zł; 
4) w 2020 r. – do kwoty             2.000.000 zł; 
5) w 2021 r. – do kwoty             2.000.000 zł; 
6) w 2022 r. – do kwoty             2.000.000 zł; 
7) w 2023 r. – do kwoty             2.000.000 zł; 
8) w 2024 r. – do kwoty             2.000.000 zł; 
9) w 2025 r. – do kwoty             2.000.000 zł; 
10) w 2026 r. – do kwoty             2.000.000 zł; 
11) w 2027 r. – do kwoty             2.000.000 zł; 
12) w 2028 r. – do kwoty             2.000.000 zł; 
13) w 2029 r. – do kwoty             2.000.000 zł. 

5. Spłata każdej raty kredytu zmniejsza odpowiedzialność poręczyciela. 
 

§ 2. 
Do dokonania czynności prawnych dotyczących udzielenia poręczenia, w tym do podpisania 
umowy poręczenia oraz ewentualnych aneksów do tej umowy, upoważnia się łącznie: Janinę 
Orzełowską - Wicemarszałka oraz Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. 

 

§ 3. 
1. Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia kredytu będą 

dochody własne Województwa Mazowieckiego. 
2. Udzielenie poręczenia kredytu nie narusza postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych i nie przekracza maksymalnej kwoty poręczeń, określonej 
w uchwale nr 213/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok, z późn. zm.  
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 778). 



 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Janina Orzełowska 
Wicemarszałek 
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