UCHWAŁA NR V/39/15
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek w roku 2015
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z zapisami
§ 6 pkt 2 i 3 oraz § 10 pkt 1 UCHWAŁY NR III/29/15 RADY POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu
na rok 2015 Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR III/29/15 RADY POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu
na rok 2015 zaciąga się kredyt w wysokości 2 905 033 zł (słownie: dwa miliony
dziewięćset pięć tysięcy trzydzieści trzy złote, 00/100) z przeznaczeniem na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji
oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 822 157 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 082 876 zł,
oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w kwocie ogółem 594 967 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt
cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem zł, 00/100), z tego w wysokości
100 836 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska
Młodzieżowego
i
budynku
administracyjnosocjalnego
Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” oraz w wysokości
494 131 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja
budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
§ 2. Maksymalny termin spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1
ustala się do dnia 31.12.2025r.
§ 3. Zabezpieczeniem kredytu i pożyczek będzie weksel własny „in blanco”.
§ 4. Do podpisania umowy o kredyt oraz umów pożyczki wskazuje się dwóch
członków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego, w osobach:
1. Wojciech Rychlik- Przewodniczący Zarządu,
2. Marcin Łabędzki- Członek Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Rychlik
Członkowie Zarządu:
Marcin Łabędzki
Feliks Pacewicz
Hanna Iwaniuk
Adam Kaczmarek

Uzasadnienie

Projekt niniejszy dotyczy oświadczenia woli Zarządu Powiatu, na mocy
udzielonego mu przez organ stanowiący upoważnienia, o zaciągnięciu kredytu
długoterminowego w wysokości 2 905 033 zł oraz pożyczek z

Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ogółem
594 967 zł

z przeznaczeniem na spłatę rozchodów (1 822 157 zł) i

pokrycie

deficytu budżetu powiatu (1 677 843 zł).
Kwoty

kredytu

i

pożyczki

ujęte

zostały

w

podjętej

w

dniu

16 stycznia 2015 r. Uchwale Rady Powiatu Zduńskowolskiego Nr III/29/15 w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2015.

