UCHWALA NR 193/2012
ZARZ^DU POWIATU w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie umorzenia odsetek przyslugujqcych Powiatowi Piotrkowskiemu
od Powiatowego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorza^dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz
§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 Uchwaly Nr XI/82/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
15 listopada 2011 roku w sprawie szczegolowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkladania

na

raty

splat

naleznosci

pieni?znych, majajcych

charakter

cywilnoprawny

przypadaja^cych Powiatowi Piotrkowskiemu lub jednostkom podleglym oraz wskazania organow do
tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 17 stycznia 2012 r., poz. 46), po rozpatrzeniu
wniosku Dyrektora Powiatowego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastgpuje:
§ 1. Umarza si? odsetki w wysokosci 37.400,62 zl. (stownie zlotych: trzydziesci siedem
tysi?cy czterysta 62/100) od pozyczek udzielonych Szpitalowi Rejonowemu w Piotrkowie
Trybunalskim, zgodnie z :
1) Umowa_ zawarta^ dnia 4 pazdziernika 2005 r.
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31grudnia 2010 r. w kwocie zl. 6.249,91
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 3 Igrudnia 2011 r. w kwocie zl. 6.865,12
2) Umowa^ zawartq. dnia 20 maja 2008 r.
za okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. w kwocie z\. 7.375,12
za okres od 1 lutego 2011 r. do 31 lipca 2011 r. w kwocie zl. 8.053,26
za okres od 1 sierpnia 2011 r.do31 stycznia 2012 r. w kwocie zl. 8.857,21
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Staroscie Powiatu Piotrkowskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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