
Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 17 marca 2021 r.

UCHWAŁA Nr XVII / ... /2021 2)&

RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ~
z dnia 2021r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 920) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 200~)r. o finansach publicznych (tj. Dt. U. 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu
uchwała, co następuje:

~1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 11.000.000,- zł
(słownie: jedenaście miłionów złotych) w cełu sfinansowania deficytu budżetu powiatu w 2021
roku oraz spłatę zaciągniętych w łatach wcześniej szych pożyczek i kredytów.

*2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przeprowadzenia procedury wyboru
kredytodawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z późn. zm.).

*3• Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych powiatu w latach
2022-2029.

*4. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz
z dekłaracją wekslową na kwotę kredytu i odsetek od kredytu.

~ Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

*6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu Uchwaly Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Z uwagi na zaplanowany deficyt w kwocie 8.833.333,96 zł oraz spłatę rat kredytów

zaciągniętych w latach ubiegłych kwocie 2.166.666,04 zł. konieczne jest zasilenie budżetu

poprzez zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 11.000.000 zł.

W przypadku wykonania wyższych dochodów od zaplanowanych lub oszczędności

w zaplanowanych wydatkach, może zostać uruchomiony niższy kredyt.

Okres spłaty kredytu określony jest na lata 2022 — 2029. Wybór kredytodawcy, który udzieli

kredytu na najdogodniej szych wał mikach zostanie dokonany w drodze przetargu publicznego.

Kredyt spłacany będzie ze środków własnych powiatu.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

na kwotę kredytu i odsetek.
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