Uchwała nr1348/351/IV/2014/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.07.2014 roku

w sprawie:

umorzenia kwot pożyczek udzielonych 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu,  
umowami nr 3842/ZD/2009 z dnia  25.11.2009 roku, 4195/ZD/2009 z dnia  17.12.2009 roku, 4196/ZD/2009  z dnia 17.12.2009 roku, 3483/ZD/2010 z dnia 21.12.2010 roku, 3559/ZD/2010            z dnia  28.12.2010 roku.


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity;            Dz. U. 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)  oraz w związku z  § 5 Zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych, przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a 

§ 1

	Umarza się kwotę pożyczki w wysokości 124 998,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), stanowiącą część pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową nr 3842/ZD/2009           z dnia  25.11.2009 roku, obejmującą wymagalne raty pożyczki przypadające do spłaty                do 31.12.2013 roku.
	Umarza się kwotę pożyczki w wysokości 203 748,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych), stanowiącą część pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową nr 4195/ZD/2009           z dnia  17.12.2009 roku, obejmującą wymagalne raty pożyczki przypadające do spłaty                 do 31.12.2013 roku.
	Umarza się kwotę pożyczki w wysokości 249 999,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), stanowiącą część pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową                    nr 4196/ZD/2009 z dnia  17.12.2009 roku, obejmującą wymagalne raty pożyczki przypadające do spłaty do 31.12.2013 roku.
	Umarza się kwotę pożyczki w wysokości 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiącą część pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową nr 3483/ZD/2010 z dnia 21.12.2010 roku, obejmującą wymagalne raty pożyczki przypadające do spłaty do 31.12.2013 roku.
	 Umarza się kwotę pożyczki w wysokości 10 588,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych), stanowiącą część pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową nr 3559/ZD/2010 z dnia  28.12.2010 roku, obejmującą wymagalne raty pożyczki przypadające do spłaty do 31.12.2013 roku. 













							     § 2


Nie podlegają umorzeniu odsetki od wymienionych w § 1 kwot pożyczek.

§ 3


Decyzja o umorzeniu może zostać cofnięta w przypadku gdy:
1)	dowody, na podstawie których należność umorzono okazały się fałszywe, 
2)	rozstrzygnięcie zostało wydane w wyniku przestępstwa,
3)	dłużnik wprowadził w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę wydania rozstrzygnięcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa				.......................
Aleksandra Skowronek - Wicemarszałek Województwa			.......................
Kazimierz Karolczak  - Wicemarszałek Województwa			.......................
Stanisław Dąbrowa  -  Członek Zarządu					......................
Arkadiusz Chęciński -  Członek Zarządu				            .......................


