
Zalqcznik 
do uchwaly nr ........ 12020 
Zarzqdu Powiatu w Pultusku 
z dnia  025  11170  4,24920/: 

UMOWA POZYCZKI 

zawarta w dniu 	  

pomigdzy Powiatem Pultuskim reprezentowanym przez Starostg Pultuskiego — Jana 

Zalewskiego i Wicestaroste — Beate Joivviak 

a Szpitalem Powiatowym w Pultusku Spilka z o.o. reprezentowanym przez mec. Jacka 

Godlewskiego na podstawie pelnomocnictwa z dnia 30 grudnia 2019 r. 

§1. 

1. Powiat Pultuski, zwany w dalszej czc§ci umowy Po2yczkodawcq o§wiadcza, 2e jest jedynym 

wspolnikiem Szpitala Powiatowego w Pultusku Spilka z o.o. zwanego dalej Po2yczkobiorcq 

i przysluguje mu 100% udzialow w kapitale zakiadowym Pozyczkobiorcy. 

2. Pozyczkodawca o§wiadcza, i2 nie pelni funkcji czlonka zarzqdu Po2yczkobiorcy. 

§2. 

1. Na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie Po2yczkodawca udziela Po2yczkobiorcy 

po2yczki (zwanej dalej „Po2yczkq"), w kwocie 25.000 zi (slownie zlotych: dwadzie§cia pica 

tysiecy), a Po2yczkobiorca zobowiqzuje sic do zwrotu po2yczki w terminie wskazanym 

w niniejszej umowie. 

2. Po2yczka zostanie przeznaczona na zaplatc oplat sadowych dotyczacych dochodzenia 

zaplaty nale2nogci SpOlki. 

§3- 

Wyplata po2yczki nastqpi po dostarczeniu przez Po2yczkobiorce wniosku o przekazanie 

po2yczki na wskazany w nim numer rachunku bankowego. 

§4. 

1. PoZyczka w kwocie 25.000 zl (slownie zlotych: dwadzie§cia pica tysiecy) zostanie splacona 

w terminie do dnia 15.12.2020 r. 

2. Splata Po2yczki nastqpi na nastepujqcy numer rachunku bankowego Po2yczkodawcy: 



3. Za dzien zwrotu Po2yczki uznaje sic dzien uznania rachunku bankowego Pozyczkodawcy 

kvvotq'Po2yczki. 

§5. 

Pozyczkobiorca zobowiqzuje sic do: 

1) przedstawienia Pozyczkodawcy, po§wiadczonych za zgodno§e z oryginalem, kopii 

dokumentOw §wiadczqcych o celowym wykorzystaniu pozyczki — dowodOw zaplaty 

dokumentujqcych poniesione wydatki, o ktorych mowa w §2 umowy wraz z pisemnym 

rozliczeniem i sprawozdaniem z wykorzystania po2yczki w terminie do dnia 31.12.2020 r., 

2) terminowej splaty pozyczki, 

3) niezwlocznego kazdorazowego powiadamiania Pozyczkodawcy o okolicznogciach majqcych 

wplyw na realizacje umowy, 

4) UticAliwienia przeprowadzenia Pozyczkodawcy kontroli w celu sprawdzenia wiarygodno§ci 

inforniqcji i dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 1) oraz w zakresie realizacji pozostalych 

postanowien umowy. 

§6. 

1. iPo2yczkobiorca udziela Po2yczkodawcy nieodwolalnego, do czasu calkowitej splaty 

zobowiqzan z tytulu niniejszej umowy, pelnomocnictwa w zakresie: 

1) przeglqdania akt podatkowych, robienia z nich notatek i odpisow w urzedach skarbowych, 

w ktorych Pozyczkobiorca rozlicza sic oraz wystepowania przez Po2yczkodawce z wnioskiem 

do tych urzedow o wydanie za§wiadczenia potwierdzajqcego regulowanie przez 

Po2yczkobiorce zobowiqzan podatkowych, 

• 2) przeglqdania akt postepowan administracyjnych i sqdowych, w kt6rych Pozyczkobiorca jest 

strong., 

3) -4dania w imieniu Po2yczkobiorcy informacji od bankow prowadzqcych rachunki 

Po2ycZkobiorcy o obrotach i stanach tych rachunkow. 

2. Wssielkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq dla swej wa2nogci formy pisemnej pod 

ryg616in niewa2no§ci. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq zastosowanie majq przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Umowa zostala sporz4dzona w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla ka2dej ze stron. 
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