
UCHWAŁA NR 312/XLVIII/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 24 września 2018 roku 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 litera c) ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) uchwała 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy, zwany dalej „kredytem" w kwocie 

9.616.053,43 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy 

złotych czterdzieści trzy grosze) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 

Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie 

powiatu wrzesińskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach: Priorytet 9 — Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 — 

Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie — 9.3.2 — 

Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków z Funduszu, koszt obsługi kredytu 

w latach 2018-2019. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w tycie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 312/XLV111/2018 

Rady Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 24 września 2018 roku 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Planowany kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 

pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu 

realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet 9 — 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 — Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie — 9.3.2 — Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia 

zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wniosek o zaliczkę, który przekracza 

10.000.000,00 zł wymaga zabezpieczenia zaliczki na kwotę co najmniej 110 % jej wysokości w jednej 

z następujących form: gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Określono też termin 

ważności zabezpieczenia, który nie może być krótszy niż 120 dni od daty zakończenia realizacji 

projektu. Pierwotny termin zakończenia inwestycji planowano na 15 grudnia 2018 roku. W związku 

z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi na zakup sprzętu wystąpiono z wnioskiem 

o wydłużenie terminu realizacji do dnia 31 maja 2019 roku, na co uzyskano zgodę. Biorąc pod uwagę 

zabezpieczenie w jednej z dwóch podanych form zwrot zabezpieczenia mógłby nastąpić we wrześniu 

2019 roku. Koszty zabezpieczenia, które poniósłby powiat przez okres 1 roku wyniosłyby minimum 

282.247,16 z1. Po dokonaniu badania rynku stwierdzono, że zaciągnięcie kredytu w kwocie 

9.616.053,43 zł będzie jedną z najtańszych form. Dokonano oszacowania planowanych odsetek 

od w/w kredytu na okres 6 miesięcy - kwota 116.515,00 zł. W tym przypadku Powiat będzie 

wnioskował do IZ WRPO 2014+ o zaliczkę na kwotę 9.999.999,00 zł bez konieczności ustanowienia 

zabezpieczenia zaliczki, a reszta planowanych wydatków objętych finansowaniem z budżetu Unii 

Europejskiej zostanie pokryta z planowanego kredytu. Po dokonaniu rozliczenia zaliczki i refundacji 

środki powinny wpłynąć do budżetu. 

Brak gwarancji co do zwrotu środków w roku 2018 powoduje, że zasadnym jest zaciągnięcie 

kredytu długoterminowego kwocie 9.616.053,43 zł. Spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 

dofinansowania ze środków Funduszu. W przypadku wpływu środków z w/w tytułu na rachunek 

budżetu powiatu w roku 2018 Powiat odstąpi od uruchomienia kredytu. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

BNIK POWIATU^ 
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