
UCHWAŁA NR XLI/245/2018 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 24 września 2018  roku 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 10.000.000 zł 

 

Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 995 z późn. zm.) i art. 89, ust. 

1, pkt  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej na rok 2018 Powiatu 

Siedleckiego Nr  XXXVI/210/2017  z dnia 20 grudnia 2017 roku z późniejszymi 

zmianami, Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt do wysokości 10.000.000 zł 

(słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2018 roku w 

kwocie – 7.500.000 zł, 

2) spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego w 

kwocie 2.500.000 zł. 

§ 2 

Kredyt, o którym mowa w §1 pkt 1 zostaje przeznaczony na finansowanie  zadań 

inwestycyjnych pn.: 

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie – Olszyc Włościański w 

miejscowości Wola Wodyńska” w kwocie 1.750.000 zł, 

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku 

granica m. Siedlce – Golice” w kwocie 3.000.000 zł, 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry – Brzozów”  w 

kwocie 870.000 zł, 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3625W Głuchówek – Kukawki – Pliszki 

na odcinku Kukawki – Tarków” w”  w kwocie 700.000 zł, 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-

Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o 

długości 0,83 km” w kwocie 200.000 zł,  

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-

Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 

5+930 o długości 0,5 km” w kwocie 100.000 zł, 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki -Tarcze -Radzików 

Wielki -Szydłówka - Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 

km” w kwocie 880.000 zł  

ujętych w budżecie Powiatu Siedleckiego do realizacji w 2018 roku. 



§ 3 

Kredyt, o którym mowa w §1 będzie spłacany w latach 2019 – 2022 w wysokości: 

2019 rok    kwota    1.500.000 zł, 

2020 rok    kwota    2.000.000 zł,  

2021 rok    kwota    3.500.000 zł, 

2022 rok   kwota    3.000.000 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. 

 

 

      PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                     Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


