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KSEROKOPIA
Uchwała Nr XXI/ 23 /2009

Rady Powiatu Grudziądzkiego

z dnia 1ó września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z2OOI r. Nr 142, po2.1592,22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz' 558, Nr
II3,poz.984, Nr I53,poz.1271, Nr 200,poz.1688, Nr ŻI4,poz. 1806, z 2003 r. Nr 162' poz.

1568,z2004 t. Nr 102, poz. 1055, zŻ007 r. Nr 173' poz.I2I8,z2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr
223, poz. 1458, z 2OO9 r, Nr 92, poz. 753), art. 8Ż ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.

319,Nr 104,poz' 708,Nr I7O,poz.I2I7 i 1218,Nr I87,poz.1381,NrŻ49,poz.1832,zŻ001 r.

Nr 88, poz.587, Nr 115' poz.791', Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560,zŻ008 r. Nr 180' poz.

1112, Nr 2O9,poz.1317, Nr Ż16,poz.1370' Nr 227,poz.1505,z2009 r' Nr 19, poz. 100, Nr 72'

poz.6I9,Nr 79' poz. 666, Nr 62, poz. 504) oraz $ 3.1. Uchwały Nr XVIV46|2008 Rady Powiatu
Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

$ 1. Zacl,rynąó kred1.t długoterminowy w wysokości 1.700.000 zł /słownie złotych:

jedenr,nilionsiedemsettysięcy/ na sfinansowanię defic1tu budzetu w roku 2009.

$ 2. Spłata kredytu długoterminowego nastąpi w latach 2010 - 2012.

$ 3. Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi weksel in blanco.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza sięZarządowi Powiatu.

$ 5. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Starostwa orazv,,ryłoŻeniu w Biurze Rady Powiatu.
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Rada Powiatu uchwalającbudŻet Powiatu Grudziądzkiego na 2009 rok ustaliła' iŻ deftcyt

budŻętu będzie wynosił 1.833.948 zł, a Źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminołvy.

Zobowiązania zt1Ęilu wczeŚniej zaciryniętych kredytów' które przypadająw bieżącym roku do

spłaty wynoszą 1.250.000 Zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budzetowej.

Wobec powyzszego w uchwale budżetowej na rok 2009 zapisano, iż Powiat zacirynie

kredyt w wysokości 2.500.000 zł. Środki finansowe z kredytu majązagwarantować m'in. zapŁatę

Za prace wykonane w związku z przebudową drogi, ktora będzie realizowana ptzy współudziale

ze środków z ,,funduszy europejskich''. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na przebudowę

drogi Nr 1405C Słup - Swiecie rVosąpowstały oszczędnoŚci.

W związku z powyŻszym istnieje możliwość zmniejszenia wysokoŚci zaciągniętego

kredytu o 800.000 zł.
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