
UCHWAŁA Nr 551/106/09

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego, i 
przekazania ich na Sesję Rady Powiatu Sierpeckiego. 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o 
samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 ze zm. z 2002 
r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  
poz. 1688 , Nr 214, poz. 1806 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 )

Zarząd Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:
§ 1.

Przyjmuje projekty uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego w następujących 
sprawach:

1) zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie 
deficytu budżetowego w 2009 roku.

2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2009 rok. 

§ 2.

Projekty uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego stanowią załączniki do niniejszej 
uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący           Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Andrzej Twardowski             ......................... 
Członek                        Sławomir Fułek                     ......................... 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski         ........................



Uzasadnienie 

Uchwały Nr 551/106/09

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 kwietnia 2009 roku.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego, i 
przekazania ich na Sesję Rady Powiatu Sierpeckiego. 

I. W sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu 
budżetowego w 2009 roku..
W paragrafie 10 pkt. 2 uchwały Nr 174/XXXI/09 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 
2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok, Rada Powiatu 
postanowiła, iż wydatki budżetowe nieznajdujące pokrycia w dochodach 
budżetu powiatu w wysokości 3 7700 000 zł, zostaną pokryte kredytem 
bankowym w wybranym banku krajowym wyłonionym w trybie ustawy – prawo 
zamówień publicznych.

1. Termin spłaty kredytu 31 grudnia 2017 roku, w okresach kwartalnych I 
rata kredytu płatna do 31 marca 2010 roku w wysokości 112 000 zł, 
następne 31 rat płatnych do 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego 
roku w wysokości 118 000 zł. Ostatnia rata płatna do 31 grudnia 2017 
roku.

2. Całkowity koszt obsługi kredytu wyniesie 777 480,46 zł, to jest 
     200 531,44 euro. Kalkulacja kosztów obsługi kredytu stanowi załącznik 
     Nr 1 do niniejszej uchwały, prognozę długu stanowi załącznik Nr 2,
     a harmonogram spłat kredytu załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 II. W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 
       Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok. 
Zarząd Powiatu Sierpeckiego zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w 
budżecie powiatu na 2009 rok, które wynikają z otrzymanych dodatkowych 
środków na przebudowę dróg powiatowych z gminami powiatu sierpeckiego 
oraz pozyskanych dochodów z tytułu 2,5% prowizji za obsługę środków 
PERON.  


