
Uchwała Nr VI / 33 / 2007 
 Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 2 kwietnia 2007r. 
 

W sprawie :  intencyjnego     zabezpieczenia   środków   finansowych    w   budŜecie  powiatu  

szydłowieckiego na lata 2008 - 2009 z przeznaczeniem na realizację projektu                                

pn. „ Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Szydłowcu”. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.)  i  art. 166 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.), 

Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Zgodnie z zasadą refinansowania dofinansowanych projektów ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego - Powiat Szydłowiecki zapewni w budŜecie na lata 2008 - 2009 środki 

budŜetowe na realizację zadania pn. „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.”  

2. Zabezpieczenie środków budŜetowych na realizację projektu, o którym mowa w § 1 jest 

zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do  

uchwały oraz wniosku aplikacyjnego do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i zawiera: 

1) Wartość zakupów inwestycyjnych wg. kosztorysu 799.997,22 zł tj. 203.241 euro, koszty 

promocji i informacji 24.786,25 zł ti. 6.296 euro, koszty zakupu materiałów 85.498,20 zł 

tj. 21.722 euro, koszty zakupu usług 203.615, 68 zł tj. 51.730 euro oraz koszty zarządu 

45.262,37 zł tj. 11.498 euro.  Łącznie 1.159.159,72 zł tj. 294.487 euro. 

2) Refinansowanie wkładu srodków finansowych pochodzących z Mechanizmów 

Finansowych stanowiącego 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji 

(985.285,77 zł tj. 250.314 euro) zabezpieczone zostanie w formie kredytu 

krótkoterminowego zaciągniętego przez Powiat, a spłaconego jednorazowo po otrzymaniu 

dofinansowania. 

3) Zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu na poziomie 15% kosztów kwalifikowanych 

(173.873,95 zł tj. 17.499 euro) zakupów inwestycyjnych zapewnione zostanie poprzez 

zabezpieczenie w budŜecie powiatu na rok 2008 i 2009 środków własnych w łącznej 

wysokości 173.873,95 zł tj. 44.173 euro. 

 



3. Zabezpieczenie finansowania ewentualnych kosztów niekwalifikowanych zadania 

inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 przedmiotowej uchwały, pokryte zostanie ze 

środków własnych powiatu. 

 

§ 2 

 

1. Do przeliczeń kwot ze złotych na Euro przyjęto kurs podany w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego obowiązujący w naborze 2007.  

 

2. Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 1 niniejszej uchwały stały kurs Euro do złotego (PLN) dla 

montaŜu finansowego i dokumentacji aplikacyjnej zadania inwestycyjnego, o którym mowa 

w §1 pkt 1 niniejszej uchwały wynosi 3,9362. 

 

§ 3 

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budŜetowej na 2007 rok                                  

tj. w planie wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2007 - 2009, który przyjmuje 

brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

 

 

§ 5 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. 

 

   Przewodniczący 
               Rady  Powiatu w Szydłowc 
         
                   mgr Marek Sokołowski 

 

 

 

 

 


