
         
Uchwała Nr XLVI / … /2018 

RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995
1
) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r.  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077
2
). 

 

 

Rada Powiatu  uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 15.122.523,66 zł ( słownie: piętnaście milionów 

sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 66/100) z przeznaczeniem na  

sfinansowanie: 

a) spłaty rat kredytów w kwocie            1.165.200,00 zł, 

b) wykupu obligacji w kwocie                                      300.000,00 zł, 

c) sfinansowanie deficytu roku 2018 w kwocie       13.657.323,66 zł. 

  

§ 2. Okres kredytowania od sierpnia 2018 roku do grudnia 2027 roku włącznie. Okres karencji do 

2020 roku. Okres spłaty od stycznia 2020 roku do grudnia 2027 roku włącznie. Zabezpieczenie 

zwrotu kredytu stanowi weksel własny in blanco. Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody 

powiatu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej 

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie BIP.  

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 



 

UZASADNIENIE 

 

Rada Powiatu uchwałą Nr XLVI/…/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. uchwaliła zmiany w 

budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok oraz uchwałą Nr XLVI/…/2018 z dnia 29 czerwca 

2018 r. uchwaliła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

 Kredyt długoterminowy w wysokości 15.122.523,66 zł zostanie przeznaczony na 

sfinansowanie spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.165.200,00 zł, wykup 

obligacji w kwocie 300.000,00 zł i sfinansowanie deficytu roku 2018 w kwocie 13.657.323,66 zł, 

który wynika z zaplanowanych inwestycji dotyczących głównie przebudowy odcinków dróg 

publicznych kategorii powiatowej zniszczonych przez nawałnicę. 

Realizując postanowienia w/w uchwał Zarząd Powiatu Sępoleńskiego działając w trybie 

przewidzianym przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579
3
) rozpocznie procedurę związaną z zaciągnięciem kredytu. 

                                                 
3
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2018. 


