
Uchwała nr 469/21 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 04 lutego 2021 r. 

w sprawie wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonywania czynności 

prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 4.200.000 zł 

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

 

 

 Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały 

nr XXXVI/213/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego Zarząd Powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wskazuje się Lidię Czechak Starostę Jarocińskiego oraz Katarzynę Szymkowiak 

Wicestarostę, jako członków Zarządu upoważnionych do dokonywania czynności prawnych 

związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4.200.000 zł 

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 

Lidia Czechak 
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Uzasadnienie  

do Uchwały nr 469/21 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 04 lutego 2021 r. 

w sprawie wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonywania czynności 

prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 4.200.000 zł 

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

 

 

 

Zarząd Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o.o. pismem nr SZP/P/210/2020 z dnia 

22.12.2020 r. zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Jarocińskiego o zabezpieczenie przez 

Radę Powiatu Jarocińskiego środków finansowych na realizację projektu pod nazwą 

,,Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz 

znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego 

szpitala w Jarocinie’’ w wysokości 4,2 MLN zł brutto. Zadanie powyższe zostało zapisane 

w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021 – 2023 oraz 

w budżecie bieżącego roku, a finansowane będzie kredytem długoterminowym bankowym. 

W związku z art. 262 ustawy o finansach publicznych czynności prawnych 

polegających na zaciąganiu kredytów dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych 

w uchwale przez zarząd.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne, aby można było 

podpisać umowę kredytu z bankiem. 

 

 

        Za Zarząd 


