
UCHWAŁA NR 503/2018

Zarządu Powiatu Rawskiego 

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu powiatu rawskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz art. 262 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz 
§ 15 Uchwały nr XXXIII/183/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Zarząd Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu powiatu rawskiego w kwocie 500.000,00 zł (pięćset 

tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Termin spłaty kredytu krótkoterminowego, o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 31 

grudnia 2018 r.

§ 3. Ustanawia się zabezpieczenie dla zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w postaci 

weksla in blanco.

§ 4. Do czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego 

upoważnia się dwóch członków Zarządu Powiatu Rawskiego, w osobach:

- Józef Matysiak - Starosta,

- Jacek Otulak - Wicestarosta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Józef Matysiak Starosta

Jacek Otulak Wicestarosta

Tadeusz Damaz Członek Zarządu

Jarosław Kobierski Członek Zarządu

Marek Sęku ter Członek Zarządu



Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego nr 503/2018 

z dnia 16 października 2018 roku

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego należy do kompetencji Zarządu Powiatu 

Rawskiego do wysokości określonej przez Radę Powiatu w Rawie Mazowieckiej w uchwale 

budżetowej. Uchwała nr XXXIII/183/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Rawskiego na rok 2018 w § 15 upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu 

w wysokości do 2.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Kredyt krótkoterminowy jest asekuracją płynności finansowej Powiatu Rawskiego. Ustawa 

o finansach publicznych przewiduje w art. 89 ust. 1 pkt 1 możliwość zaciągnięcia kredytu na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, który może wystąpić 

w przypadku nieosiągnięcia na czas zaplanowanych dochodów.


