
Uchwała Nr LII/386/2014 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 25 marca 2014 roku 
 
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
         Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z póź. zm.) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź. zm.) 
 
 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
  Zaciąga się kredyt długoterminowy do wysokości 26.119.548 zł. (słownie: 
dwadzieścia sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem 
złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i Unii 
Europejskiej w 2014 roku. 

 
§ 2 

1. Spłata kredytu o którym mowa w § 1 nastąpi w sposób jak poniżej: 
a) do kwoty 3.286.800 zł. do końca 2022 roku  
b) do kwoty 22.832.748 zł. do końca lipca 2015 roku 

2. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco. 
3. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w § 1 wraz z należnymi 

odsetkami, będą w latach objętych spłatą wpływy z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz środki pochodzące z budżetu 
państwa i Unii Europejskiej. 

 
§ 3 

   Kredytodawca zostanie ustalony w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. 
 

§ 4 
   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko –Kozielskiego. 
 

§ 5 
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu 

                       mgr Piotr Jahn 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/386/2014 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 25 marca 2014 roku 
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
    Zaplanowane wydatki majątkowe (wkład własny powiatu na realizację zadań w 
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój oraz wkład własny powiatu na realizacją zadań w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 
dotyczących „Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – 
Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I i Etap II”) w budżecie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok wynikające z Uchwały Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko - Kozielskiego Nr XLIX/363/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok oraz 
wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Modernizacja budynku B wraz z 
łącznikiem do budynku C w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 
Kędzierzynie – Koźlu” zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym do 
wysokości 3.286.800 zł. z terminem spłaty do końca 2022 roku.  
    Ponadto zostanie również zaciągnięty kredyt wyprzedzający finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej w 
wysokości 22.832.748 zł. na wydatki majątkowe związane z realizacją w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 
projektów:  
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa”, 
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 
O Cisek – Bierawa: Etap I”, 
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 
O Cisek – Bierawa: Etap II” 
Kredyt ten planuje się spłacić do końca lipca 2015 roku. Kredyt zostanie niezwłocznie 
spłacony po otrzymaniu przez Powiat środków z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego w ramach refundacji w / w wydatków. 
    

 
 

 
 

 
 


