Uchwała Nr XIX/104/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada
Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:
§1
Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie do 1.700.000 zł.
§2
Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
§3
Spłata kredytu nastąpi w następujących latach 2018 – 2026.
§4
Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
§5
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco do wysokości zaciągniętego kredytu.
§6
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX /104/ 2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z § 12 uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu
Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2016, w którym
upoważniono Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o
których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok określa stosowne upoważnienia dla
Zarządu Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań, jednakże nie zawiera wszystkich
koniecznych zapisów. Niniejsza uchwała określa wysokość i rodzaj zobowiązania, cel, na który
zostaną przeznaczone pozyskane środki pieniężne, okres i źródła spłaty oraz formę
zabezpieczenia.
Źródłem spłaty kredytu będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

