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UCHWAŁA Nr 79/XIII/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 13 września 2007 roku
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu

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, poz. 1592 z pó źn. zm. 1 ),
art 168 ust. 2 pkt 2, art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źn.
zrn.2), § 3 Uchwały Nr 267V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego
2007 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

uchwala się, co następuje:

§1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysoko ści 2.307.059 zł.
(słownie: dwamilionytrzystasiedemtysi ęcypięćdziesi ątdziewięćzłotych) w banku
komercyjnym, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym
na sfmansowanie bie żącej działalność powiatu, nie znajduj ącej pokrycia
w planowanych dochodach bud żetowych.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759
2
Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 88, poz. 587

Uzasadnienie

Rada Powiatu Bydgoskiego Uchwałą Nr 26/V/2007 z dnia 1 lutego 2007 r.
uchwaliła budżet powiatu, w którym przyj ęła deficyt budżetowy w wysoko ści
2.785.900 zł.
W wyniku dokonanych niezb ędnych zmian w bud żecie, zarówno po
stronie dochodów i wydatków bud żetowych, deficyt osi ągnął kwotę
3.507.059 zł.
W związku z konieczno ścią realizacji zwi ększonych i koniecznych
wydatków bieżących i inwestycyjnych zachodzi potrzeba zaci ągnięcia w banku
komercyjnym kredytu w wysoko ści 2.307.059 zł.
Pozostała część deficytu w wysoko ści 1.200.000 zł. zostanie pokryta
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Zaci ągnięty kredyt planuje si ę spłacić do końca 2012 roku.
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