
U C H W A Ł A  NR 165/28/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 31 lipca 2007 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  łącznej
wartości  poniżej  211 000  euro,  na  zaciągnięcie  kredytu  bankowego  na
sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku.

                   Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o
samorządzie  powiatowym (Dz.U.  z  2001  r  .Nr  142,  poz.1592  z  póz.zm.),  art.  39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 164 poz.1163 z póz.zm.), § 60 ust.1 Statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz Urz. Woj.
Maz. z 2002 r Nr 173 poz. 3826 z póz.zm), uchwałą Nr 18/III/06 Rady Powiatu w
Sierpcu z dnia 28 grudnia 2006 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na
2007 rok.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:    

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie  zamówienia publicznego łącznej wartości  poniżej
211 000 euro, na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2.745.000,00 zł, z
przeznaczeniem  na  sfinansowanie  deficytu  budżetowego,  wybranym  banku
krajowym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd:

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



Uzasadnienie 

UCHWAŁY  NR /165/28/07

Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 lipca 2007 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej
wartości poniżej 211 000.euro, na zaciągnięcie kredytu bankowego na
sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku.

Rada Powiatu uchwałą nr 18/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku, w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok, określiła plan wydatków w kwocie 34 221
927 zł. Kwota 2 170 000 zł wydatków nie znajduje pokrycia w dochodach budżetu
powiatu powiększonych o rozchody w wysokości 575 000. zł, na spłatę
zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2005 i 2006. Jako źródło sfinansowania
deficytu budżetowego Rada Powiatu wskazała kredyt bankowy w wybranym banku
krajowym wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu otrzymał uchwałę Nr 176/2007/P z dnia 17 lipca 2007 roku, 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w
Płocku wyrażającą pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy długu publicznego do budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2007 rok.
Realizując postanowienie Rady Powiatu, Zarząd postanowił jak w uchwale. 


