
                                                                                                                                                                                                                                          

UCHWAŁA Nr XXXIII/311/21 

RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

w sprawie udzielenia przez Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata                 

 J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego 

długoterminowego 

 

Na  podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 r. o  samorządzie 

powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. 920 ze zm.), art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 305 ze zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XXV/249/20 

Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2021 zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/309/21 Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 29 września 2021 roku  Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się  poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciąganego    

w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Strzelce Opolskie przez Szpital Powiatowy  

im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego Powiat Strzelecki jest 

organem  tworzącym na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch projektów 

dofinansowanych  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.; 

1) realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Poprawa 

wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

poprzez modernizację odcinka ginekologicznego Oddziału Ginekologiczno – 

Położniczego wraz z dostawą sprzętu” w części inwestycyjnej na wartość 

2.438.866,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE  1.406.050,95 zł (całkowita 

wartość projektu 4.185.618,53 zł w tym dofinansowanie ze środków UE – 

2.872.330,95 zł (68,62%)) 

2) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014 – 2020 projektu pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala 

Powiatowego w Strzelcach Opolskich - II etap. Budowa lądowiska SOR" w części 

inwestycyjnej na wartość 1.372.483,09 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 

841.461,17 zł, z dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu na zabezpieczenie WW 

– 388.488,00 zł (całkowita wartość projektu 1.380.983,00 zł, w tym dofinansowanie 

ze środków UE 849.961,08 zł (61,55%)) 

łącznie do kwoty ogółem 1.086.588,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy 

pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) z tego: kwota kredytu  

w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100), koszty związane  

z udzieleniem kredytu i jego obsługą w wysokości 86.588,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć 

tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100). 

§ 2. Poręczenie wymienione w § 1 jest ważne od dnia 02 listopada 2021 roku do dnia   

31 października 2026 roku.                

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

 



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Rady 

        Stefan Szłapa 

         


