Protokół Nr 204/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 listopada 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
• Wacław Krawczyk - Wicestarosta Powiatu Sanockiego
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie poręczenia kredytu
długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Sanoku.
2. Wyrażenie zgody na podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia partnerstwa na rzecz
projektu pn.: „MoMiSa – Monitoring Miasta Sanoka” realizowanego przez Gminę Miasta
Sanoka w ramach Programu Human Smatr Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez
mieszkańców.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zatwierdzenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2039
4. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie poręczenia kredytu
długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Sanoku. Poinformowała, że Powiat Sanocki udziela poręczenia do łącznej wysokości
17 437 061,61 zł tytułem zabezpieczenia spłaty nominalnej wartości kredytu bankowego
w wysokości

12 000 000zł oraz oprocentowania od udzielonego kredytu na kwotę

5 437 061,61 zł, ustalonego w oparciu o szacowany koszt oprocentowania na poziomie 3,99 %
planowanego do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Sanoku, w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie w 2019 roku, z okresem
spłaty na lata 2019-2039, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
o najwyższym oprocentowaniu oraz zobowiązań wymagalnych. Określa się maksymalną
wysokość poręczenia na potencjalne przypadające na lata 2019 – 2039 spłaty kredytu oraz
oprocentowania, do wysokości jak w zestawieniu. Zestawienie zawiera tabele z danymi
dotyczącymi kwoty poręczonego kapitału odpowiednio do harmonogramu spłat, kwoty
poręczonych kosztów oprocentowania. Łączną kwotę poręczenia w rozbiciu na 21 lat. Tabela
została opracowana z zachowaniem 3 letniego okresu karencji. Pierwsza spłata kwoty kapitału
nastąpi w roku 2022 w wysokości 40.000 zł i tak przez następny rok następnie kolejne 2 lata
po 80.000 zł. Suma kwoty kapitału to 12.000.000 zł. Odsetki naliczone obejmują cały okres
spłaty kredytu czyli 20 lat. W pierwszym roku 270.000 zł. Przedstawiony przez Panią Skarbnik
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego
przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku został pozytywnie
zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Radu Powiatu w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2039. Pozytywną opinię wyraziło
3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Zarząd Powiatu zdecydował o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia
partnerstwa na rzecz projektu pn.: „MoMiSa – Monitoring Miasta Sanoka” realizowanego przez
Gminę Miasta Sanoka w ramach Programu Human Smatr Cities. Inteligentne miasta
współtworzone przez mieszkańców. Na podstawie niniejszego listu intencyjnego, strony
deklarują, że podejmą działania zmierzające do przeanalizowania możliwości i potencjalnych
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korzyści wynikających z kompleksowego rozwiązania kwestii nowoczesnego monitoringu
miejskiego, którego celem jest zapobieganie występowaniu problemów społecznych, zaś
w przypadku ich wystąpienia, możliwości szybkiego i skutecznego reagowania. Zgodę na
podpisanie w/w listu wyrażono jednogłośnie.

Ad.4. Wnioski i zapytania
Wniosków i zapytań nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
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