OBR.0006.66.2015

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Oświęcimskiego składającej się z działki nr 2007/15 położonej w Oświęcimiu
Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz.
618 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013,
poz. 595 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z
2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Oświęcimskiego składającej się z działki nr 2007/15 o powierzchni 0,4600 ha, położonej w Oświęcimiu, wpisanej
w księdze wieczystej nr KR1E/00057086/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych
w Oświęcimiu.
§ 2. Hipoteka stanowić będzie zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu, do maksymalnej wysokości 2 300 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności
ZOZ w Oświęcimiu na okres od dnia 30 listopada 2015 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zwróciła się z wnioskiem o wyrażenia zgody
na ustanowienie hipoteki do wysokości 2 300 000 zł (dwa miliony trzysta złotych) na nieruchomości
stanowiącej

własność

Powiatu

Oświęcimskiego,

zabudowanej

budynkiem

administracyjnym

ZOZ

w Oświęcimiu, składającej się z działki nr 2007/15 o powierzchni 0,4600 ha położonej w Oświęcimiu, wpisanej
w księdze wieczystej nr KR1E/00057086/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych
w Oświęcimiu.
Hipoteka stanowić będzie zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu na okres od 30 listopada 2015 r. do 30 listopada 2018 r.
Decyzja o zaciągnięciu kredytu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną ZOZ w Oświęcimiu
w dniu 28 sierpnia 2015 r.
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