
 
 

- 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 drogowych. 

 
 
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 2.994,438 złotych 
(słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta 
trzydzieści osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w 2010 roku w związku z realizacją 
inwestycji drogowych. 

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 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 drogowych. 

 
 

Jako, Ŝe Powiat Wodzisławski nie jest w stanie zrealizować wszystkich niezbędnych 

prac na drogach powiatowych z własnego budŜetu, proponuje się zaciągnięcie  

długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego w zakresie realizacji prac inwestycyjnych na drogach powiatowych. 

Dotyczyć to będzie zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, a realizowanych 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  

Ponadto  w ramach zaciągniętego kredytu, zgodnie z uchwałą nr  XXXV/406/2009 

podjętą przez Radę Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 czerwca 2009 roku, planuje się 

udzielenie pomocy finansowej Gminie Gorzyce na realizację zadania  o nazwie: „Przebudowa 

drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.” 

Wobec powyŜszego zasadne staje się podjęcie przygotowanej uchwały. 

 

 

        Z-ca Dyrektora  

ds. technicznych 

 

       /-/ mgr inŜ. Tomasz Kasperuk 

 
 


