
ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

Uchwała Nr 155.320.2022 

Zarządu Powiatu w Lesku 

z dnia 19 października 2022 r. 

 

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej  

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1526), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałami 

Nr XLIII.235.2022 i Nr XLIII.236.2022 Rady Powiatu Leskiego z dnia 30 września 2022 r.  

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

Udziela się Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lesku pożyczki 

długoterminowej w kwocie 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 

realizację działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 

 

§ 2 

Ustala się: 

1. termin spłaty pożyczki do dnia 31 stycznia 2023, 

2. oprocentowanie pożyczki w wysokości 0%. 

 

§ 3 

Przekroczenie terminu spłaty określonego w § 2 skutkować będzie naliczeniem odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

 

§ 4 

Do zawarcia umowy pożyczki upoważnia się: 

1. Andrzeja Olesiuka – Starostę, 

2. Janusza Haftka – Wicestarostę. 

§ 5 

Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 



 
Załącznik nr 1 

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lesku 
Nr 155.320.2022 z dnia 19 października 2022  

 

 

 

 

 

UMOWA POŻYCZKI  

 
zawarta w dniu ………………….. w Lesku, pomiędzy: 

Powiatem Leskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. Starosta – Andrzej Olesiuk  

2. Wicestarosta – Janusz Haftek 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Sawy 

zwanym dalej „Pożyczkodawcą” 

a 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, reprezentowanym przez: 

1. p.o. Dyrekora – Piotra Czerwińskiego 

2. Głównego Księgowego – Barbarę Tutak 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”. 

 

Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Nr XLIII.235.2022 Rady Powiatu Leskiego 

z dnia 30 września 2022 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej 

z budżetu Powiatu Leskiego w roku 2022 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Lesku  oraz Uchwały Nr 155.320.2022 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 

19 października 2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku. 

 

 

§ 1 

 

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki długoterminowej, na jego wniosek z dnia 

20 września br. (uzupełniony dnia 27 września br.), w kwocie 400 000 zł (słownie: czterystu 

tysięcy złotych) na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

 

1. Pożyczka, o której mowa w § 1 zostanie przeznaczona w całości na sfinansowanie 

działań w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych dla operatorów usług kluczowych, w związku z realizacją 

projektu cyberbezpieczeństwo placówek  leczniczych, finansowanego przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia (Zarządzenie nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia).  

2. Na potwierdzenie prawidłowości wykorzystania pożyczki Pożyczkobiorca przedstawi 

Pożyczkodawcy dokumenty potwierdzające rozliczenie projektu złożone do 

Narodowego Fundusz Zdrowia, w terminie do 10 grudnia br. 

 

 



 

 

§ 3 

 

Wypłata pożyczki nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy pożyczki na 

rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o nr …………………………………………… 

 

 

§ 4 

 

Spłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę refundacji 

poniesionych wydatków w ramach działań, o których mowa w § 2, nie później niż do 

31 stycznia 2023 na rachunek bankowy Pożyczkodawcy o nr: 

25 1020 4391 0000 6102 0198 1455. 
Za dzień spłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy. 

 

§ 5 

 

Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 0%. 

 

§ 6 

 

Za każdy dzień opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca będzie naliczał odsetki ustawowe za 

opóźnienie.  

 

§ 7 

 

W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków niniejszej umowy, 

Pożyczkodawca ma prawo do postawienia pożyczki w pełnej wysokości w stan 

natychmiastowej wymagalności. 

 

§ 8 

 

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

               Pożyczkodawca                                                               Pożyczkobiorca 
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