
UCHWAŁA NR LI/388/2010 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 
146) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu 
Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 7.625.090,42 zł (słownie: 
siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 
czterdzieści dwa grosze), w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Powiatu Łowickiego w wysokości 4.838.644,42 zł (słownie: cztery miliony osiemset 
trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote czterdzieści dwa grosze) 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.786.446,00 zł 
(słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści 
sześć złotych).

§ 2. Kredyt wymieniony w § 1 zostanie spłacony w latach 2011 -2013 .

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


