UCHWAŁA nr XLV/282/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2010
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 3 ust. 3 uchwały nr
XL/260/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu
Sztumskiego na rok 2010, Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
Powiat Sztumski zaciągnie kredyt długoterminowy w kwocie do 8.235.000 zł ( słownie: osiem
milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy zł. 00/100.).
§2
Kredyt bankowy będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu
w roku 2010, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów.
§3
Ustala się termin spłaty kredytu bankowego do dnia 31.12.2020r.
§4
Spłata zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi na warunkach ustalonych
odrębną umową z dochodów własnych powiatu.
§5
Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco.
§6
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z
postanowieniami zawartymi w § 1 do 5;
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do podpisania weksla in blanco w celu
zabezpieczenia udzielonego kredytu.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2 - 4 ustawy o finansach publicznych jednostki
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty na
sfinansowanie występującego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

