
Protokół  z CV  (1 05)  posiedzetxia

Zarządu  Powiatu  w Gołdapi.

w dniu  9 lutego  2022  roku

godz.  1000-10'4

Ad.  l

Starosta  stwierdziła  quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji

3 członków  zarządu  /lista  obecności  w załączeniu  - zał. nr l do protokołu/,  otworzył  CV  (105)

posiedzenłe Zarządu  Powiatu Iporządek  obrad  w zał4czeniu-  zał. nr 2 do protokołul.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są uwagi  do przedstawionego  porządku  obrad?

Uwag  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeszła  do realizacji  kolejnego  punktu.

Ad.  2

Prezes  Zarządu  GoldMedica  sp. z o. o. Pan Mariusz  Szuber  przedstawił  projekt  uchwały

Zarządu  Powiatu  w sprawie  wyrażenia  zgody  na udzielenie  poręczenia  w wysokości

IOO OOO zł na zaciągnięcie  przez  GoldMedica  sp. z o. o. w Gołdapi  kredytu  bankowego

obrotowego  w odnawialnej  linii  kredytowej  /projekt  uchwały  Zai-ządu  Powiatu  w załączeniu-  zał.

nr  3 do  protokołu/.

Prezes  Zarządu  GoldMedica  sp. z o. o. Pan  Mariusz  Szuber  poinformował,  że GoldMedica

Spółka  z o.o. w Gołdapi  4 lutego  2022  r. wystąpiła  z wnioskiem  do Zarządu  Powiatu

o udzielenie  poręczenia  w  wysokości  lOO OOO zł na zaciągnięcie  przez  GoldMedica  sp. z o. o.

w  Gołdapi  kredytu  bankowego  obrotowego  w  odnawialnej  linii  kredytowej.  Aby  Zarząd  mógł

podjąć  uchwałę  wyrażająca  zgodę  na poręczenie,  w projekcie  budżetu  zabezpieczono  kwotę

poręczenia  przypadającą  na 2022  rok,  czyli  IOO OOO zł. Spółka  GoldMedica  sp. z o.o.  w  Gołdapi

planuje  podpisanie  umowy  o kredyt  bankowego  obrotowego  w odnawialnej  linii  kredytowej

dla  podmiotów  udzielających  świadczeń  opieki  zdrowotnej  udzielanego  przez  bank

BGK  Oddział  w Olsztynie  w  wysokości  300  000  zł na  okres  12 miesięcy.  Poręcznie  udzielane

przez  Zarząd  sięga  kwoty  lOOOOO  zł.  Pozostałą  część  zabezpieczenia  spłaty  kredytu

w wysokości  200  000 zł stanowić  będzie  cesja  wierzytelności  NFZ  wobec  Spółki.  Powiat

Gołdapski  (reprezentowany  przez  Zarząd  Powiatu)  to jedyny  właściciel  i wspólnik  spółki.

W  trudnej  sytuacji  finansowej  spółki  Powiat  Gołdapski  dzięki  poręczeniu  kredytu  zapewni

szpitalowi  bezpieczeństwo  finansowe.
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Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały

Zarządu  Powiatu?

Członek  Zarządu  Pani  Grażyna  Senda  poinformowała,  że na drugiej  stronie  wniosku  jest  błąd

w  dacie  podpisanie  kredytu:,,przewidywane  podpisanie  kredytu  do ll  lutego  2021 r."

Prezes  Zarządu  GoldMedica  sp. z o. o. Pan Mariusz  Szubert  podziękował  za wskazanie  błędu.

Obiecał,  że w  przyszłości  taka  pomyłka  się  nie  powtórzy.

Starosta  Pani Marzaru"ia  Wardziejewska  podziękowała  Członkowi  Zarządu  Pani Grażynie

Senda  za  wyszukanie  pomyłki.  Data  zostanie  poprawiona.  Starosta  Pani  Marzanna

Wardziejewska  poinformowała,  że cieszy  się, że poręczenie  przez  Powiat  Gołdapski  dotyczy

kwoty  tylko  100  000  zł, a 200 000  zł stanowić  będzie  cesja  wierzytelności  NFZ  wobec  Spółki.

Więcej  pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Zarządu  Powiatu  w sprawie  wyrażenia

zgody  na udzielenie  poręczenia  w wysokości  lOO OOO zł na zaciągnięcie  przez  GoldMedica

sp. z o. o. w Gołdapi  kredytu  bankowego  obrotowego  w odnawialnej  linii  kredytowej.

Ad.  3

Spraw  bieżących  nie  zgłoszono.

Ad.  4

Wolne  wniosków  nie  zgłoszono.

Ad.  5

Przewodnicząca  Zarządu  podziękowała  Członkom  Zarządu  za pracę.  Zamla'iął  CV (105)

posiedzenie  Zarządu  Powiatu.

Na  tym  protokół  zakończono.

Protokół  składa  się  z 3 stron  kolejno  ponumerowanych.

2



ST  OSTA

Marz lŹanna
Wardńejewska

3. Stanisław  Wójtowicz. . .,/'44/",'.1z'.

Protokołowała:  Monika  Bruszewska  9.02.2022  r.(,b


