
UCHWAŁA NR XXXIX/212/2010 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 30 marca 2010 r.   
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego na pokrycie deficytu budŜetu 
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek 

i kredytów 
 

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

powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 
558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.              
Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz.753 Nr 157 poz.1241 z 2010 r. 28 poz. 142       
i poz. 146 ) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie  8 684 210 zł:                     
1) na pokrycie deficytu budŜetowego kwotę 4 959 468 zł                                                                                 
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów 
kwotę 3 724 742 zł. 

 
 § 2. Spłaty rat kredytu zostaną zabezpieczone w budŜecie powiatu  w latach 
2011-2020. 
 
 § 3. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia czynności 
formalnoprawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady o zaciągnięciu przez 
powiat kredytu. Oświadczenie woli w imieniu powiatu w zakresie zaciągnięcia kredytu złoŜą 
2 z 3 wymienionych niŜej osób: 

1) Józef Matysiak  -  Starosta 
2) Marian Krzyczkowski – Wicestarosta 
3) Krzysztof Janeczek – Członek Zarządu 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu  
   (-) Teresa  Pietrzak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Objaśnienia 

do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego  
 Nr XXXIX/212/2010 z dnia 30 marca 2010 r.  

 
Zgodnie z Uchwałą z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie budŜetu Powiatu 

Rawskiego na 2010 rok oraz uchwałą z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian budŜetu 
2010 roku zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budŜetu w wysokości 4 959 468 zł oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów w wysokości              
3 724 742 zł.  
 


