
          Projekt 
UCHWAŁA NR ………../……………/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia …………………... 2020 r. 

 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku 
budżetowym 2020 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.);  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, których może udzielić Zarząd 

Województwa Podkarpackiego w roku 2020 na kwotę: 5.000.000 zł,  

z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na 

spłatę zobowiązań.  

2. Spłata pożyczki, o której mowa w ust. 1 nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca  

2020 roku.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych  

w roku budżetowym 2020  
 

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zwrócił się z prośbą  o udzielenie pożyczki 

krótkoterminowej w kwocie 5 mln zł na pokrycie zobowiązań wymagalnych za kontrakty 

medyczne, leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowego użytku oraz odczynniki. 

Opóźniające się uruchomienie przez BGK kredytu restrukturyzacyjnego zmusza jednostkę do 

ubiegania się o udzielenie pożyczki. Niniejsza pożyczka będzie rodzajem „pożyczki pomostowej” 

przed uzyskaniem kredytu konsolidacyjnego obejmującego restrukturyzację zadłużenia. 

Pożyczka będzie udzielona na okres kilku miesięcy i będzie spłacona kredytem 

restrukturyzacyjnym nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.  

 
Podstawą wystąpienia o pomostowe finansowanie w wysokości 5 mln zł do organu tworzącego 

jest trudna sytuacja finansowa szpitala. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. 

wynoszą 24.451.083,81 zł. Dodatkowo w wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku 

Spółdzielczego Oddział w Sanoku, szpital utracił środki finansowe w wysokości  

400.492,53 zł. W zaistniałej sytuacji szpital wystąpił do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego  

w Sanoku oraz do utworzonego w wyniku przymusowej restrukturyzacji Banku Nowego BFG S.A. 

o wskazanie przyczyn zaboru środków, sposobu ustalenia wysokości utraconych środków oraz 

możliwości i ewentualnego terminu ich odzyskania. Jednocześnie skierowano pismo do 

Wojewody Podkarpackiego  o zabezpieczenie środków w wysokości utraconej przez szpital kwoty 

u Prezesa Rady Ministrów z funduszu zapomogowego lub innych źródeł. Wniosek został również 

przekazany do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  

Pożyczka będzie udzielona na okres kilku miesięcy i będzie spłacona nie później niż do dnia  

30 czerwca 2020 r. spłacona kredytem restrukturyzacyjnym. 

Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 r. wynoszą 126.442.688,48 zł, w tym wymagalne 

24.451.083,81 zł.  

Strata kształtuje wstępnie się na poziomie 36.489.635,16 zł, a amortyzacja wynosi  

11.075.419,41 zł. Ujemny wynik finansowy za rok 2019 przewidywany do pokrycia przez 

samorząd województwa to  ok. 25.414.215,75 zł.  



Aktualnie, aby wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, ZUS  

i US, Szpital korzysta z zewnętrznego źródła finansowania jakim są kredyty i pożyczki  zaciągnięte 

w instytucjach finansowych, w tym także w tych spoza sektora bankowego.  

Koszty obsługi kredytów i pożyczek, które szpital musiał pozyskać na zakup sprzętu medycznego 

oraz na spłatę zobowiązań wymagalnych są bardzo wysokie. Kredyt restrukturyzacyjny z BGK 

z oprocentowaniem jaki proponuje bank w wysokości 3%, 3-letnia karencja spłaty kapitału oraz 

25-letni okres spłaty całego zadłużenia pomoże szpitalowi na ustabilizowanie sytuacji finansowej. 

Spłata zobowiązań wymagalnych wstrzyma generowanie odsetek ustawowych, egzekucje 

sądowe i komornicze, naliczenie kosztów sądowych i adwokacko – radcowskich, które pogłębiają 

tylko zadłużenie. O wiele korzystniejsze warunki kredytu restrukturyzacyjnego niż aktualne 

zobowiązania pożyczkowo – kredytowe Szpitala, i okres karencji pozwoli na osiągnięcie 

stabilności finansowej, a następnie  systematyczną spłatę, albowiem Szpital co do zasady będzie 

rentowny, tj. obecnie funkcjonujące oddziały nadal będą wykonywać świadczenia, 

a w planie jest utworzenie nowych (w tym także klinicznych), w ramach których będą realizowały 

procedury refundowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysokość raty na 

poziomie 233 tys. zł miesięcznie przez trzy pierwsze lata (odsetki w okresie karencji), kolejne lata 

w wysokości 580 tys. zł będzie w zasięgu możliwości finansowych placówki.  

Wobec powyższego niniejszy wniosek podyktowany jest bardzo trudną sytuacją finansową 

szpitala w Przemyślu, która nie pozwala w terminie regulować zobowiązań finansowych chociażby 

za niezbędne leki, materiały medyczne, media oraz usługi kontraktowe lekarzy. Wprost przekłada 

się to  na stabilność funkcjonowania placówki w głównym aspekcie jej działalności, 

tj. wykonywania na rzecz pacjentów świadczeń opieki zdrowotnej.  

 

 


