
- Projekt –  
Uchwała Nr XLIV/.…./2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 marca 2010 roku 

 
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego 

deficytu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w 2010 roku w związku 
z realizacją inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu „Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarski e oraz boisko 
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Zespole 
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. ul Szkolna 1”. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., nr 157, poz. 1240) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Postanawia się zaciągnąć, w banku wyłonionym w trybie określonym w przepisach 

o zamówieniach publicznych, kredyt długoterminowy w wysokości 970 000,00 złotych 
(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w 2010 roku             
w związku z realizacją inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu „Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz 
z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców 
Śląskich w Wodzisławiu Śl. ul Szkolna 1”. 

2. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi ze środków Powiatu Wodzisławskiego w okresie 
10 lat - licząc od 1 stycznia 2011 roku.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLIV/....../2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 25 marca 2010 roku 

 
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego 

deficytu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w 2010 roku w związku 
z realizacją inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu „Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarski e oraz boisko 
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Zespole 
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. ul Szkolna 1”. 

 
 
Uzasadnienie: 

• Rada Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 października 2009r. podjęła uchwałę 
w sprawie zamiaru przystąpienia do realizacji w 2010 roku projektu dotyczącego 
budowy kompleksu sportowego z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., ul. Szkolna 1 w ramach Programu 
„Moje Boisko - Orlik 2012”.  

• Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 20 stycznia 2010 podjął uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na budowę kompleksu sportowego dla Powiatu 
Wodzisławskiego w wysokości 333 000,00 zł. 

• Zgodnie z załoŜeniami programu „Moje Boisko Orlik 2012” Ministerstwo Sportu 
i Turystyki udzieli dotacji na to zadanie w wysokości 333 000,00 zł. 

• Na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów wartość zadania wynosi 1 636 000,00zł. 
Wnioskowana kwota kredytu w wysokości 970 000,00 zł jest potrzebnym wkładem 
własnym Powiatu Wodzisławskiego w celu realizacji zadania. Ostateczna wysokość 
kredytu zostanie określona po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na budowę 
kompleksu sportowego. 

• Zabezpieczenie całości środków finansowych jest warunkiem koniecznym do uzyskania 
dofinansowania w wysokości 666 000,00 zł oraz rozpoczęcia procedury przetargowej,  

• Ze względu na planowany termin realizacji robót (czerwiec - sierpień 2010r.) procedura 
przetargowa winna rozpocząć się na początku II kwartału 2010r.  

• Pragnę nadmienić, Ŝe z obiektu będą korzystać m.in. uczniowie Zespołu Szkół im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich (850 osób) oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Oskara Langego (1100 osób). 
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