Uchwała Nr XXXI.181.2013
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 12 marca 2013 rok

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
konsolidacyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r
o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.)
oraz art.89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych
( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )
Rada Powiatu
uchwala, co następuje
§1
1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy, konsolidacyjny
w kwocie 6 124 626,68 zł ( słownie: sześć milionów sto dwadzieścia cztery
tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 68/100 ), z przeznaczeniem na
częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zestawienie zobowiązań
z tytułu kredytów, które zostaną spłacone kredytem konsolidacyjnym , stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
2. Obsługę kredytu konsolidacyjnego prowadził będzie bank wybrany w drodze
ustawy – Prawo zamówień publicznych, który dokona przelewu środków
o których mowa w ust.1 bezpośrednio na rachunki wierzycieli wymienionych
w załączniku nr 1 do uchwały.
3. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia Powiatu.
§2
Spłata kapitału kredytu nastąpi w okresie od 31 stycznia 2014r. do 31 grudnia
2030r. z dochodów własnych powiatu ( udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych ).
§3
Wyraża się zgodę na udzielenie przez Powiat Leski zabezpieczenia spłaty
kredytu bankowego w formie weksla in blanco.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI.181.2013
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 12 marca 2013r.
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW , KTÓRE ZOSTANĄ SPŁACONE
KRERDYTEM KONSPOLIDACYJNYM
STAN NA DZIEŃ 31 MARCA 2013 ROK

Lp.

Bank oraz cel na który
zaciągnięto zobowiązanie

1. Kredyt bankowy,
długoterminowy inwestycyjny
zaciągnięty w 2005 roku
w BRE Bank Hipoteczny
w Warszawie w kwocie
6 906 200,00 zł na
sfinansowanie udziału
własnego w realizowanych
zadaniach inwestycyjnych w
drogach powiatowych z
udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp.
1.Oprocentowanie kredytu :
WIBOR 3M powiększony
o marżę Banku – 0,80%
2.Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
2. Kredyt bankowy,
długoterminowy obrotowy
zaciągnięty w 2006 roku
w Banku Polskiej
Spółdzielczości Oddział
w Rzeszowie w kwocie
3 659 399 zł na spłatę
wcześniej zaciągniętych
kredytów
i pożyczek
1. Oprocentowanie kredytu:
WIBOR 1 M powiększony
o marżę Banku – 0,15%
2. Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
3. Kredyt bankowy,
długoterminowy obrotowy
zaciągnięty w 2007 roku
w Banku Polskiej
Spółdzielczości Oddział

Stan
Okres spłaty
zadłużenia
od – do
na dzień
01.01.2013r.
3 453 099,84
05.03.2007r
05.12.2018r

Kwota
zadłużenia
podlega
wyłączeniu z
art.170 ust.3

Roczne
raty
kapitałowe
4 x
143 879,16
=
575 516,64

Kwota do
konsolidacji
na dzień
31.03.2013r.
3 309 220,68

Raty
kapitałowe
podlegają
wyłączeniu z
art.243 ust.3
pkt 1 ufp
oraz art.169
ust.3 sufp

876 737,00

01.01.2007r
01.12.2014r

12 x
38 119,00
=
457 428,00

762 380,00

2 142 288,00

31.01.2008r
31.12.2018r

12 x
29 754,00
=
357 048,0

2 053 026,00

w Rzeszowie w kwocie
3 927 657,45 zł na
sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu powiatu na
2007 rok oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek
i kredytów
1. Oprocentowanie kredytu:
WIBOR 1 M powiększony
o marżę Banku – 0,10%
2. Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
RAZEM

6 472 124,84

1 389 992,64

6 124 626,68

