
Uchwała Nr 1161/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2011 r. 
 
 
 
w sprawie poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz upoważnienia 
dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa 
Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) oraz art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w związku z § 11 Uchwały Nr IV/46/11 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 76, poz. 1314 ze zmianami), Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  
 
 
 

§ 1 
 
1. Postanawia się udzielić poręczenia kredytu do kwoty 8.886.017,00 zł (słownie: osiem milionów 

osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 00/100), w tym koszty obsługi kredytu, 
udzielonego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na spłatę 
zobowiązań wymagalnych. 

2. Umowa kredytu, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać okresu 8 lat. 
 
 

§ 2 
 
1. Upoważnia się Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Leszka Wojtasiaka oraz Członka 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Tomasza Bugajskiego do dokonania czynności 
prawnej, polegającej na udzieleniu w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do kwoty 8.886.017,00 zł (słownie: osiem 
milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 00/100), w tym koszty obsługi 
kredytu. 

2. Upoważnia się Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Leszka Wojtasiaka oraz Członka 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Tomasza Bugajskiego do złożenia w imieniu 
Województwa Wielkopolskiego, na rzecz banku udzielającego kredytu Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Zespolonemu w Koninie, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 97 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami). 

 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 2 niniejszej uchwały. 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1161/2011  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 6 października 2011 r. 

 
w sprawie poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz upoważnienia 
dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa 
Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 
   

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. 

Na koniec sierpnia 2011 r. Szpital poniósł stratę netto w wysokości 16.527,06 tys. zł, a także posiadał 

zobowiązania w kwocie 36.203,02 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne – 17.155,02 tys. zł - głównie 

z tytułu dostaw i usług. Głównymi wierzycielami Szpitala są dostawcy leków oraz sprzętu i aparatury 

medycznej - zobowiązania wymagalne z ww. tytułów to odpowiednio 6.607,28 tys. zł i 4.356,16 tys. zł. 

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie został sporządzony program naprawczy na lata 

2010-2015, którego realizacja pozwoli na stopniową poprawę kondycji finansowej Szpitala. Jednym 

z instrumentów wpływających na powodzenie programu naprawczego jest zaciągnięcie kredytu 

bankowego. Zaciągnięcie przez Szpital kredytu umożliwi spłatę części zobowiązań wymagalnych, 

co zminimalizuje inne koszty związane z obsługą długu Jednostki. Skorzystanie z kredytu umożliwi 

restrukturyzację zadłużenia, co poprawi płynność finansową i sytuację ekonomiczną SPZOZ. 

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala, 

Uchwałą Nr IX/173/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającą 

uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: 

budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, została zwiększona łączna kwota poręczeń 

udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o 9.405 tys. zł. 

We wrześniu br. Jednostka dokonała wyboru oferty w ramach przetargu nieograniczonego 

na udzielenie długoterminowego kredytu obrotowego w kwocie 7 mln zł, złożonej przez Getin Noble 

Bank Spółka Akcyjna. Cena najkorzystniejszej oferty, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez 

Bank, wynosi 1.886,02 tys. zł. Spłata rat kapitału głównego i odsetek nastąpiłaby w latach 2011–2019 

w okresach miesięcznych (spłata kapitału głównego - 96 rat po 72.917 zł). Rozpoczęcie spłaty kredytu 

nastąpi w listopadzie 2011 r. i w pierwszych latach będzie kształtować się w następujący sposób: rok 

2011 – 240,47 tys. zł, rok 2012 – 1.301,63 tys. zł. Odsetki będą naliczane wg stawki bazowej WIBOR 

1M, powiększonej o stałą marżę 2% w skali roku. WIBOR 1M w dniu 3.10.2011 r. wynosił 4,64%. 

Szpitalowi będzie przysługiwało prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, pod 

warunkiem uprzedniego powiadomienia Banku. 

 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


