
 

 

UCHWAŁA NR 2981/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

w sprawie: poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz upoważnienia 

dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 486 ze zm.) oraz art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U.  

z 2016 r., poz. 1870), w związku z § 10a Uchwały nr Nr XXIII/604/16 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 6757), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się udzielić poręczenia kredytu do kwoty 25.774.642 zł (słownie: dwadzieścia pięć 

milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100), w tym 

koszty obsługi kredytu, udzielonego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie  

z przeznaczeniem na spłatę kredytu nr 12/2382. 

2. Umowa kredytu, o którym mowa w ust. 1, zawarta będzie na lata 2016-2022. 

§ 2.  

Upoważnia się Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Wojciecha Jankowiaka  

oraz Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Leszka Wojtasiaka do dokonania czynności 

prawnej, polegającej na udzieleniu w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie do kwoty 25.774.642,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 

milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100). 

§ 3.  

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

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 2981/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie: poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz upoważnienia 

dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

 

Uchwałą nr Nr XXIII/604/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. 

zmieniającą uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.           

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok została wprowadzona zmiana              

w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotycząca upoważnień dla Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego do udzielania poręczeń, tj. zwiększona została kwota, do której Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego może udzielać poręczeń o kwotę 25.774.642 zł.  

Ww. zmiana w budżecie Województwa wynika z planowanego udzielenia poręczenia kredytu do kwoty 

25.774.641,60 zł, z tego: 23.100.000 zł – kwota główna, 2.674.641,60 zł - koszty obsługi kredytu. Kredyt 

zostanie zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na spłatę kredytu nr 12/2382.   

Powyższe, wynika z planowanej restrukturyzacji kredytu nr 12/2382 zaciągniętego przez Wojewódzki 

Szpital Zespolony w Lesznie w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2012 roku na spłatę zobowiązań Szpitala. 

Restrukturyzacja została ujęta w zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą  

Nr 1889/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., Programie Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Lesznie na lata 2016 – 2022. Restrukturyzacja polegać ma na zmianie kwoty i terminu poręczenia kredytu. 

Termin spłaty kredytu ulegnie wydłużeniu o jeden rok tj. z roku 2021 do roku 2022. Powyższa zmiana 

spowoduje wzrost odsetek z kwoty 2 182 740,44 zł o kwotę 491 901,16 zł do kwoty 2 674 641,60 zł. Kwota 

główna kredytu w latach 2017 – 2022 pozostaje bez zmian tj. 23 100 000,00 zł. Restrukturyzacja kredytu 

zakłada również zmianę rat kapitału i odsetek w poszczególnych latach. Restrukturyzacja kredytu pozwoli na 

zmniejszenie w 2017 r. obciążenia spłatami kredytu zaciągniętego w BGK, a zmniejszenie raty kredytu będzie 

dla Szpitala dużym odciążeniem finansowym. Restrukturyzacja kredytu zakłada znaczne zmniejszenie raty 

kapitału w 2017 r., zmniejszenie rat kapitału w latach 2019-2022 oraz wydłużenie okresu kredytowania do 

2022.  

Umowę kredytową i umowę poręczenia kredytu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie 

planuje się podpisać w grudniu br. po spłacie przez Szpital raty grudniowej wynikającej z obowiązującej 

umowy kredytowej nr 12/2382. 

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


