
UCHWAŁA NR 892/2018 
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz, U. z 2018 r. 
poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i 3, art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r, poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz §
1 pkt 6 uchwały Nr LW341/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany 
budżetu na 2018 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się w 2018 roku kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć 
milionów złotych), z tego na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.980.126,93 zł (słownie: sześć milionów 
dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
kredytów i pożyczek do wysokości 2,019.873,07 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt trzy złote siedem groszy).

§ 2. Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie spłacony w latach 2019 -  2025.

§ 3. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach łat następnych, w których 
przypadają spłaty rat kredytu.

§ 4. Wskazuje się Starostę Powiatu Łowickiego -  Krzysztofa Figata i Wicestarostę Powiatu Łowickiego -  
Grzegorza Boguckiego jako właściwych do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu 
kredytu, o którym mowa w § 1.

§ 5, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art,89 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U, z 2017 r, poz. 2077 z późn, zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać 
kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europej skiej.

W dniu 29 października 2018 r. Rada Powiatu Łowickiego podjęła uchwałę 
Nr LV/341/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok, w której upoważniła Zarząd 
Powiatu Łowickiego do zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu do wysokości 6.980.126,93 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 
do wysokości 2.019.873,07 zł co daje łączną kwotę 9.000.000.00 zł.

W myśl art. 262 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu 
pożyczek, poręczeń -i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch 
członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd. W związku z powyższym 
do podpisania umowy kredytowej Zarząd Powiatu Łowickiego wskazuje Starostę Łowickiego 
i Wicestarostę Łowickiego.


