Uchwała nr 3305/332/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 15.12.2009 roku

w sprawie:

w sprawie zasad udzielania pożyczek zakładom opieki zdrowotnej, 
dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, 
przyjętych uchwałą nr 1254/272/III/2009 z 26.05.2009 roku

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a 


§ 1

1. Zmienia się zasady udzielania pożyczek zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, przyjęte uchwałą nr 1254/272/III/2009 z dnia 26.05.2009, w ten sposób, że:
1) § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
    „Pożyczki określone w § 3 pk 1-3,5,6 udzielane są na okres do trzech lat. Spłata pożyczek   następuje w kwartalnych ratach zgodnie z zawartą umową pożyczki. Nie rozpatruje się wniosków o zmianę przeznaczenia pożyczki.”
 2)  § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
	„W odniesieniu do pożyczek udzielonych do końca 2009 roku w oparciu o Zasady                   udzielania pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, przyjęte Uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego: nr 1225/270/II/2005 z 27.06.2005 roku i nr 2309/417/II/2006                     z 7.11.2006 roku, nr 657/46/III/2007 z 26.04.2007 roku, nr 569/147/III/2008 z dnia 25.03.2008 roku, 1254/272/III/2009 z 26.05.2009 roku przyjmuje się w 2009 roku następujące postanowienie:
1) brak możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę przeznaczenia pożyczki,
	pożyczki nie wykorzystane na cel określony w umowie podlegają niezwłocznie zwrotowi do budżetu Województwa Śląskiego”.


2. Przyjmuje się tekst jednolity załącznika do uchwały nr 1254/272/III/2009 z dnia 
26.05.2009 roku, uwzględniający zmiany opisane w ust. 1.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.









Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa				.......................
Zbyszek Zaborowski- Wicemarszałek Województwa		            .......................
Adam Stach - Wicemarszałek Województwa				.......................
Mariusz Kleszczewski- Członek Zarządu					.......................
Piotr Spyra- Członek Zarządu						.......................



