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ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dn ia ..... A  . ęxę/roOcoy.. .“IPApIjŁ.

.̂ e./jioa

w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do 
dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 
142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, 
poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 
146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 
1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, 
Nr 291, poz. 1707) oraz § 15 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XV/112/2011 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok Zarząd Powiatu 
Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 5.766.419,95 zł (słownie: pięć 
milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 
dziewięćdziesiąt pięć groszy), w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Powiatu Łowickiego w wysokości 92.594,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 
dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.673.824,98 zł (słownie: pięć milionów 
sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt 
osiem groszy).

§ 2. Kredyt wymieniony w § 1 zostanie spłacony w latach 2013 -  2018.

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

§ 4. Wskazuje się Starostę -  Krzysztofa Figata i Wicestarostę -  Dariusza Kosmatkę 
jako właściwych do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu 
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego 
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
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