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UCHWAŁA NR XXXV/.../2017
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 sierpnia 2017 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 2016r. poz. 8141))oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.18702)) uchwala sie co następuje:
§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.942.846,96 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset
czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 96/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie:
a) spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie
b) wykupu obligacji w kwocie

1.342.846,96 zł,
600.000,00 zł.

§ 2. Okres kredytowania od października 2017 roku do grudnia 2027 roku włącznie. Okres karencji do
2019 roku. Okres spłaty od stycznia 2019 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.
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1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r.
poz. 730 i poz. 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r.
poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.
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UZASADNIENIE

Rada Powiatu uchwałą Nr XXVII/ 139 /2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Powiatu
Sępoleńskiego na 2017 rok oraz uchwałą Nr XXVII/ 138 /2016 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową
na lata 2017-2027.
Kredyt długoterminowy w wysokości 1.942.846,96 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie spłat
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.342.846,96 zł i wykup obligacji w kwocie
600.000,00 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 (Dz.U. z
2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) rozpocznie procedurę związaną z zaciągnięciem kredytu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Chart

Id: FE1AB8FB-06A7-4779-A35B-7CE1EC3D41DE. Projekt

Strona 1

