Uchwała Nr 103/340/17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 91 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260,
z 2017 r. poz. 191 i poz. 659 ) w związku z § 12 ust. 2 oraz § 13 pkt 5 i 6 uchwały
Nr XXVI / 178/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 r. z późniejszymi zmianami,
Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt do wysokości 6.000.000 zł
z

przeznaczeniem

na

sfinansowanie

planowanego

deficytu

budżetu

Powiatu

Opoczyńskiego na 2017 r.
2. Wybór banku na udzielenie kredytu nastąpi w trybie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, poz.
996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920 i poz. 2260 ).
§ 2 . Kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2025 r.
§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

-

Józef Róg

Wicestarosta

-

Marcin Baranowski

Członek Zarządu

-

Sławomir Jakóbczyk

Członek Zarządu

-

Bogdan Kubiszewski

Członek Zarządu

-

Marek Sarwa

UZASADNIENIE
Planujemy zaciągnąć
z

przeznaczeniem

na

długoterminowy kredyt do wysokości 6.000.000 zł

sfinansowanie

planowanego

deficytu

budżetu

Powiatu

Opoczyńskiego na 2017 r. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260,
z 2017 r. poz. 191 i poz. 659 ) Zarząd Powiatu wystąpi do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi o opinię o możliwości spłaty tego kredytu.

