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UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/946/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 
r. w sprawie zasad odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z 
tytułu udzielonych pożyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 
1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada 
Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 
W Uchwale Nr LXXIV/946/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie 
zasad odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu 
udzielonych pożyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
wprowadza się następującą zmianę: 

 - w § 5 skreśla się ust. 2. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie 
 

Powodem wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXXIV/946/09 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zasad odraczania oraz rozkładania na raty należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających 
Gminie Miejskiej Kraków z tytułu udzielonych pożyczek dla samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej jest wniosek Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego 
im. G. Narutowicza z dnia 15 września br. Dyrektor Szpitala ze względu na trudną sytuację 
finansową Szpitala zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miasta Krakowa o podjęcie pilnych 
działań w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/946/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 
czerwca 2009 r., w szczególności § 5 ust. 2 tej Uchwały, według którego od należności, 
których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się 50 % 
odsetek ustawowych obowiązujących w dniu złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. 
Powyższe odsetki wynoszą w przypadku Szpitala im. G. Narutowicza ogółem 370 705,39 zł, 
natomiast w przypadku Szpitala im. S. Żeromskiego 216 316,81 zł i zostały naliczone od 
odroczonej kwoty należności głównej pożyczki. Przedmiotowa zmiana skutkować będzie 
zmniejszeniem wpływów do budżetu Miasta Krakowa w latach 2011 i 2012 w wysokości 
ogółem 587 022,2 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 
20/100). 

Ponadto, na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. inwentaryzacji wierzytelności i 
zobowiązań finansowych Gminy Miejskiej Kraków, które odbyło się w dniu 28 października 
br. została pozytywnie zaopiniowana propozycja wprowadzenia do Uchwały Nr 
LXXIV/946/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r., zmiany polegającej na 
wykreśleniu z § 5 ust. 2. Z tych względów podjęcie Uchwały jest uzasadnione.



 


