
UCHWAŁA Nr 384/66/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 2 czerwca 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na
sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku.

Na podstawie art.60 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późn. zm.)
§ 10 pkt. 2 i 3 uchwały Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20
grudnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Powiatu projekt uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym w
wysokości 6 221 000, zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości
5 100 000,00 zł, i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie
1 121 000,00 zł.

§ 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 384/66/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 2czerwca 2008 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na
sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku.

W paragrafie 10 uchwały Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007
roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok, Rada Powiatu
postanowiła, iż wydatki budżetowe nieznajdujące pokrycia w dochodach
budżetu powiatu w wysokości 5 100 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów bankowych w wysokości 1 121 000 zł zostaną pokryte kredytem
bankowym w wybranym banku krajowym wyłonionym w trybie ustawy – prawo
zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu realizując postanowienia uchwały budżetowej postanowił jak w
uchwale.  


