UCHWAŁA NR XLIX/283/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t.)1) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 oraz art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.)2)
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00 złotych (słownie: pięć
milionów dziewięćset tysięcy złotych).
§ 2. 1. Kredyt zostanie uruchomiony w 2014 roku.
2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 – 2021.
3. Spłata należnych odsetek nastąpi w ratach miesięcznych w latach 2014 – 2021.
§ 3. 1. Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na rok 2014.
2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Powiatu.
3. Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do dokonania wyboru kredytodawcy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego
Jacek Foksiński

1) Zmiana
2) Zmiany

wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646
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UZASADNIENIE
W związku z potrzebą przeprowadzenia remontów i modernizacji budynków będących własnością
Powiatu,

koniecznością przeprowadzenia remontów bieżących dróg powiatowych oraz obowiązkiem

dofinansowania

modernizacji dwóch mostów ( w związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa

Infrastruktury ) niezbędnym stało się uruchomienie kredytu długoterminowego. Spłata zobowiązania,
wynikającego z zaciągnięcia kredytu, będzie realizowana z dochodów bieżących Powiatu w latach 2014 2021.
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