UCHWAŁA NR XL/221/2014
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 6.500.000 zł
Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 89, ust. 1,
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej na rok 2014 Powiatu
Siedleckiego Nr XXXIII/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi
zmianami, Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt do wysokości 6.500.000 zł
(słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2014 roku w
kwocie - 4.700.000 zł,
2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie -1.800.0000 zł.
§2
Kredyt, o którym mowa w §1 pkt 1zostaje przeznaczony na finansowanie 4 zadań
inwestycyjnych pn.:
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 – Niemojki –
Łysów – Dąbrowa – Korczew na odcinku Dąbrowa – granica powiatu Niemojki” w kwocie 1.800.000 zł,
 „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3934W
Sawice – Czaple - Korczew w miejscowości Szczeglacin” w kwocie
2.000.000 zł,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włościański
(wyrównanie +powierzchniówka) w dwóch odcinkach: od miejscowości
Wodynie - w kierunku Woli Wodyńskiej o dł. 1700 mb i od granicy Gminy
Wodynie z Gminą Domanice w kierunku Woli Wodyńskiej o dł. 1300 mb”
w kwocie 500.000 zł,
 „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 Niemojki –
Łysów -Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew) na łącznej dł.
3 758,71 mb od km 13+741,29 do km 16+500,00, od km 17+982,29 do km
18+982,29 oraz 4 przepustów w ciągu drogi” w kwocie 400.0000 zł.
ujętych w budżecie Powiatu Siedleckiego do realizacji w 2014 roku.

§3
Kredyt, o którym mowa w §1 będzie spłacany w latach 2015 – 2018 w wysokości:
2015 rok
kwota 500.000 zł,
2016 rok
kwota 1.700.000 zł,
2017 rok
kwota 2.300.000 zł,
2018 rok
kwota 2.000.000 zł.
z dochodów własnych budżetu Powiatu uzyskiwanych z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych.
§4
Wybór banku udzielającego kredytu nastąpi w trybie ustawy prawo zamówień
publicznych.
§5
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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