
projekt

UCHWAŁA NR.............. /............./2021

RADY POWIATU W KIELCACH

z dnia ....................................... 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu 
pożyczki udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie 
z Uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 lutego 2021r.

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 zpóźn. zm.)oraz §3 ust 1 pkt 1 Uchwały NrXXVII/21/10 Rady 
Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego oraz jednostek 
organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego 
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 167, poz. 1504) Rada Powiatu 
w Kielcach uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej 
Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach w kwocie 250.000,00 zł 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z Uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu 
Powiatu w Kielcach z dnia 10 lutego 2021 r.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Powiatowemu Centrum 
Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu 
w Kielcach z dnia 10 lutego 2021 r.

W związku z trudną sytuacją finansową Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach oraz zbliżającym się terminem zwrotu pożyczki krótkoterminowej Dyrektor 

jednostki zwrócił się do Zarządu Powiatu w Kielcach z prośbą o umorzenie pożyczki 

przyznanej zgodnie z Uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

10 lutego 2021 r.

Udzielona pożyczka krótkoterminowa w kwocie 250.000,00 zł pozwoliła na spłatę 

zobowiązań publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bieżąca, trudna sytuacja Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach 

spowodowana jest m.in.: wzrostem kosztów osobowych (wypłata: odpraw dla pracowników 

laboratorium, odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego lekarza alergologa, ustawowych 

podwyżek wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, podwyżek dla lekarzy POZ), 

zwiększonymi kosztami kontraktów lekarskich wynikającymi z realizacji umowy zawartej ze 

Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na 

udzielanie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz 

poniesionymi wydatkami związanymi z wykonanym remontem składnicy akt, modernizacją 

podjazdu do poradni dziecięcej, zakupem sprzętu informatycznego i dozymetrów.

Zobowiązania jednostki na dzień 30 września 2021 r. wyniosły 2.350.736,61 zł, w tym 

zobowiązania wymagalne 4.536 zł.

Wynik finansowy PCUM w Kielcach na dzień 30 września 2021 r. wyniósł 

-522.393,58 zł (strata). W analogicznym okresie 2020 r. wynik finansowy ukształtował się na 

poziomie -76.519 zł (strata).

W obecnej sytuacji Centrum nie posiada środków pozwalających na zwrot pożyczki 

w terminie wynikającym z umowy.

Zarząd Powiatu w Kielcach popiera wniosek o umorzenie pożyczki, ponieważ ściągnięcie 

należności Powiatu Kieleckiego w wysokości 250.000,00 zł. zagroziłoby działalności jednostki 

i pogorszyłoby dostęp do świadczeń medycznych.

Umorzenie pożyczki będzie miało wpływ na sytuację finansową jednostki, co pozwoli jej 

w dalszym ciągu udzielać świadczeń zdrowotnych. Biorąc pod uwagę powyższe należy 

stwierdzić, że zachodzi przesłanka określona w § 5 ust 1 pkt 5 Uchwały Nr XXVII/21/10 



Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 r., zgodnie z którą należność może być 

umorzona w przypadku gdy ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, 

a w szczególności jego egzystencji lub interesom publicznym.

Przedkładając niniejszy projekt uchwały Zarząd Powiatu w Kielcach wnosi ojej przyjęcie.

Kielce, 2021-11-15
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Dominika Kąsek


