
 
Uchwała Nr  49/V/2011 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z  dnia 30 marca  2011 roku 

 
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 4, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
 

 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
Stosownie do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku Nr 22/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok oraz uchwały Rady Powiatu w 
Kłobucku Nr 48/V/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego 
na 2011 rok, zaciąga się kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.799.166 zł z przeznaczeniem na: 

− przebudowę drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – 

granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego - Panki w 

wysokości 3.323.166 zł 

− przebudowę dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – 

Brzezinki – Wilkowiecko – Danków w wysokości 476.000 zł. 
 

                                                           § 2. 
1.  Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 roku po otrzymaniu środków z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

2.  Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 
 
 

§ 3. 
Zaciągnięty kredyt wraz z kosztami obsługi bankowej zostanie spłacony ze środków otrzymanych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dochodów własnych. 
 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 

 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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