
UCHWAŁA NR ... .IX/68/?007.
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia .. .06 .sierpnia. 2007. noku

w sprawie zaciągnięcia w 2007 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. 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) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 
oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 
1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 3.101.989 zł (słownie: trzy 
miliony sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości 
916.310 zł (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych) oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.185.679 zł (słownie: dwa 
miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

§ 2. Wybór banku udzielającego kredytu nastąpi w trybie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, 
poz. 1163, z późn. zm.).

§ 3. Kredyt wymieniony w § 1 zostanie spłacony w latach 2008 -  2010.

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

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do podjęcia czynności 
formalnoprawnych mających na celu wykonanie postanowień uchwały Rady Powiatu 
o zaciągnięciu kredytu przez powiat.

2. Oświadczenie woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie zaciągnięcia 
kredytu złożą:
1) Starosta -  Janusz Michalak;
2) Wicestarosta -  Eugeniusz Bobrowski.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.


