
UCHWAŁA NR XXIII/112/2020 
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 8691)uchwala, co następuje: 

§ 1 .  Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.085.313,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt pięć 
tysięcy trzysta trzynaście złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat kredytów w roku 
2020 w kwocie 1.085.313,00 zł. 

§ 2. Okres kredytowania od sierpnia 2020 roku do października 2030 roku włącznie. Okres karencji do 
2022 roku. Okres spłaty od czerwca 2022 roku do października 2030 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. 

^Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz 
z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695. 
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UZASADNIENIE 

Rada Powiatu uchwałą Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. uchwaliła zmiany w budżecie 

Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok. 

Kredyt długoterminowy w wysokości ł.085.313,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie spłat 

rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.085.313,00 zł. Pozostała kwota spłaty rat w 2020 w 

wysokości 1.232.533,96 zł zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych. Nadwyżka ta pokryje również 

deficyt roku 2020 w kwocie 959.466,04 zł. 

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

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

jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) rozpocznie procedurę związaną z zaciągnięciem kredytu. 
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