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Uchwała Nr …… / …… / 22 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………………… 2022 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/908/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
hipoteki zmienionej Uchwałą Nr  LIX/944/18 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
 
Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.),  
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W Uchwale Nr LV/908/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 czerwca 
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zmienionej Uchwałą 
Nr LIX/944/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
dokonuje się następujących zmian: 
1) § 1 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „na zabezpieczenie kredytu udzielonego 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie: kredyt 
66 mln zł, hipoteka umowna łączna do kwoty 99 mln zł.” 

2) § 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „na zabezpieczenie kredytu udzielonego 
Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu: kredyt 46 mln zł, 
hipoteka umowna łączna do kwoty 69 mln zł.” 

 
§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 
   

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

  W dniu 25 czerwca 2018 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął 
Uchwałę Nr LV/908/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na 
nieruchomościach stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, 
położonych w Jasionce, gm. Trzebownisko oraz Rzeszowie w celu:  
1) zabezpieczenia kredytu udzielanego Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu 

im. Jana Pawła II w Krośnie: kredyt 43 mln zł, hipoteka umowna łączna do kwoty 
64,5 mln zł, 

2) zabezpieczenia kredytu udzielanego Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu: kredyt 69 mln zł, hipoteka umowna łączna do kwoty 103,5 mln zł, 

3) zabezpieczenia kredytu udzielanego Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii  
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: kredyt 36,8 mln zł, hipoteka umowna 
łączna do kwoty 55,2 mln zł. 

Dla potrzeb zabezpieczenia zobowiązań Województwa Podkarpackiego z tytułu 
zaciągniętego kredytu restrukturyzacyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację programów naprawczych podmiotów leczniczych uzgodniono ustanowienie 
trzech równorzędnych hipotek umownych łącznych, każdej w wysokości 150 % 
danego kredytu. 

W roku 2018 na mocy przywołanej uchwały kredyt restrukturyzacyjny mający 
na celu poprawę płynności finansowej oraz obniżenie kosztów przeterminowanych 
zobowiązań tych jednostek na łączną wartość 79,8 mln zł zaciągnął: 
1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – kwota 43 mln zł, 
2. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - kwota  

36,8 mln zł. 
W ramach wcześniej przywołanej Uchwały z przyczyn niezależnych do skutku 

nie doszło udzielenie kredytu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu na kwotę 69 mln zł. 

W chwili obecnej w związku z koniecznością dalszej poprawy płynności 
finansowej oraz obniżeniem kosztów przeterminowanych zobowiązań Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie koniecznym stało się 
zwiększenie o 23 mln zł wcześniej zaciągniętego kredytu restrukturyzacyjnego  
w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację programów naprawczych podmiotów 
leczniczych. 

Zwiększony kredyt restrukturyzacyjny będzie gwarantowany przez Samorząd 
Województwa poprzez poręczenie w kwocie 65,1 mln zł i zabezpieczonej 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 
2045 oraz poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Jasionce 
i Tajęcinie, zabudowanej obiektem wystawienniczo - kongresowym Województwa 
Podkarpackiego oraz na nieruchomości położonej w  Rzeszowie przy 
ul. Naruszewicza, zabudowanej czterokondygnacyjnym budynkiem biurowym. 

Z uwagi na fakt, iż zwiększenie uzyskanego kredytu zabezpieczonego 
hipoteką chroni ważny interes społeczny jakim jest ochrona zdrowia mieszkańców 
regionu oraz fakt, iż podjęte w ten sposób działania pozwolą na oddłużenie Szpitala 
w Krośnie, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa 
Podkarpackiego podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.  

 


