
UCHWAŁA Nr  956/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015  

 
 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r.  

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r.  

poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, w taki 

sposób, że: 

zmniejsza się  

 

dział 758 – Różne rozliczenia 

z kwoty 19.451.424 zł o kwotę 267.125 zł do kwoty 19.184.299 zł  

 

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

z kwoty 19.315.782 zł o kwotę 267.125 zł do kwoty 19.048.657 zł 

z tego: 

  § 4810 – Rezerwy  

  z kwoty 19.315.782 zł o kwotę 267.125 zł do kwoty 19.048.657 zł, w tym: 

rezerwa celowa 

z kwoty 17.019.179 zł o kwotę 267.125 zł do kwoty 16.752.054 zł 

 

zwiększa się 

dział 757 – Obsługa długu publicznego 

z kwoty 14.755.000 zł o kwotę 267.125 zł do kwoty 15.022.125 zł 

 

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego  

o kwotę 267.125 zł do kwoty 267.125 zł 

z tego: 

 
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  

o kwotę 267.125 zł do kwoty 267.125 zł 

 

 

§ 2 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 956/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 sierpnia 2015 r. 
 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015  

 

 

 

 

 Uruchomienie środków z rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek 

zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

i zwiększenie planu wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu 

poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wynika  

z konieczności zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Lesznie, w związku z trudną sytuacją finansową ww. szpitala, która pogłębiła się m.in. z nieplanowanego 

wcześniej przejęcia pacjentów ze szpitala w Górze (woj. dolnośląskie) będącego własnością Polskiego Centrum 

Zdrowia S.A. we Wrocławiu i powstałymi z tego powodu problemami z rozliczeniem świadczeń zdrowotnych. 

 Pismem DSK.51.2015 z 28.07.2015 r. Z-ca Dyrektora ds. operacyjnych i wdrożeniowych Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Lesznie zwrócił się z prośbą o spłatę przez Województwo Wielkopolskie, do końca roku, 

rat kredytów zaciągniętych przez Jednostkę, a poręczonych przez Województwo Wielkopolskie. W uzupełnieniu 

ww. pisma 5.08.2015 r., Z-ca Dyrektora poprosił o spłatę przez Województwo pierwszej z wnioskowanych rat - raty 

za sierpień br. Wniosek dotyczy: 

 zaciągniętego w 2005 r. w mBanku Hipotecznym SA kredytu w kwocie 12 mln zł na restrukturyzację 

zobowiązań wymagalnych Szpitala, 

 zaciągniętego w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu w kwocie 26 mln zł 

na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ. 

Zgodnie z informacją z SPZOZ raty ww. kredytów za sierpień 2015 r. wynoszą 267.124,34 zł (BGK: 83.333 zł 

– kapitał, 72.174,42 zł – odsetki, mBank Hipoteczny SA: 111.111,11 zł – kapitał 505,81 zł – odsetki).  

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia. 

  

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


