
Uchwała Nr XXXVI/213/20 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4.200.000,00 zł (słownie 

cztery miliony dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.  

2. Kredyt zaciągnięty zostanie w poniższych terminach i kwotach: 

1) w 2021 r. w kwocie 1.500.000,00 PLN; 

2) w 2022 r. w kwocie 1.500.000,00 PLN; 

3) w 2023 r. w kwocie 1.200.000,00 PLN. 

3. Termin spłaty kredytu ustala się na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2030 r. 

4. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu. 

5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 
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Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr XXXVI/213/20 Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

 

Zarząd Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o.o. pismem nr SZP/P/210/2020 z dnia 

22.12.2020 r. zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Jarocińskiego o zabezpieczenie przez 

Radę Powiatu Jarocińskiego środków finansowych na realizację projektu pod nazwą 

,,Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz 

znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego 

szpitala w Jarocinie’’ w wysokości 4,2 MLN zł brutto. Wnioskodawca wskazał kwotę 

2.206.135,93 zł stanowiącą zabezpieczenie tzw. wkładu własnego do ww projektu (całkowita 

wartość projektu wynosiła 9.521.518,90 zł), natomiast pozostałą część stanowiącą wartość 

wynikającą z aktualnego oszacowania wartości inwestycji. 

Wydatki na ww zadanie nie były zabezpieczone w projekcie budżetu na 2021 r. oraz 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dlatego Zarząd Powiatu Jarocińskiego przekazał 

wniosek spółki do zaopiniowania pod obrady połączonej Komisji Budżetu i Rozwoju oraz 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy 

wniosek na posiedzeniu w dniu 28 grudnia br.  

Ze względu na brak wolnych środków w latach 2021 – 2023 na finansowanie 

ww przedsięwzięcia, postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie spłaty 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań powiatu, aby dzięki temu uwolnić środki na przekazanie 

wydatków inwestycyjnych spółce w łącznej kwocie 4,2 MLN zł. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Jarocińskiego przedkłada projekt uchwały w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

 

 

        Za Zarząd 


