
  PROJEKT 

Uchwała Nr VII/52/11 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 10 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 

 

 Na podstawie art.12 ust.8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z pózn. 

Zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala się co następuje : 

§ 1 

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 8.500.000 zł (słownie : osiem 

milionów pięćset tysięcy) przeznaczony na zakup budynku oraz adaptację pomieszczeń na 

siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. 

2. Wydatki pokryte kredytem są ujęte w budżecie powiatu na 2011 r.  

3. Uruchomienie kredytu nastąpi w 2011 r., a jego spłata nie przekroczy 10 lat. 

§ 2 

Wybór banku kredytującego nastąpi zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r „Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2004. Nr 19, poz. 177 z póz. zm.) 

§ 3 

Postanawia się ustanowić zabezpieczenie dla zaciągniętego kredytu w postaci weksla 

własnego in blanco. 

§ 4 

Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie z dochodów własnych powiatu i będzie 

uwzględniona w budżecie Powiatu Opolskiego w latach obejmujących spłatę kredytu 

i odsetek. 

§ 5 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do zawarcia umowy kredytu oraz wystawienia 

weksla, o którym mowa w § 3 wraz z deklaracją wekslową. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



  PROJEKT 

Uzasadnienie 
 

 

 

Niniejsza uchwala dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 

8.500.000 zł z planowanym okresem spłaty od 2012 – 2021 roku. Kredyt będzie 

przeznaczony na sfinansowanie kosztów zakupu czterokondygnacyjnego budynku w Opolu 

przy ulicy 1 Maja 29, oraz adaptacją pomieszczeń i pierwsze wyposażenie niektórych 

pomieszczeń. 

Wybór banku nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych, a zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 

W uchwale budżetowej Powiatu Opolskiego na 2011 już zaplanowano po stronie 

przychodów zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym oraz wprowadzono zmiany w „Planie 

zadań inwestycyjnych na 2011 rok”. 

 

 

 

 


