
Uchwała nr 180/XXV/2001
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2001 oraz zaciągnięcia kredytu, celem sfinansowania wykonania kotłowni gazowej
w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.

Uchwała Nr 180/XXV/2001

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 czerwca 2001 r.

zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2001 oraz zaciągnięcia kredytu, celem sfinansowania wykonania kotłowni gazowej

w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c" oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U.Nr 91, póz. 578 z późn.zm.), art.48 ust.l pkt 2 i art. 49 oraz art. 109 i art. 124 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, póz. 1014 z późn.zm.), po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Budżetowej , Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 349.044,-
Dział 80l rozdz. 80130 §6050 o kwotę 349.044,-

§2.

Wydatki określone w § l nie znajdują pokrycia w dochodach i stanowią deficyt budżetowy Powiatu.

§3.

Zaciąga się kredyt w Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie deficytu budżetowego,
o którym mowa w § 2 związanego z wykonaniem kotłowni gazowej w
wysokości 349.044,- ( słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści cztery zł).

§4.

Kredyt należy spłacić z dochodów w latach 2002- 2006.

§5.

Inwestycja  będzie  zrealizowana  w  roku  2001  z  terminem finansowania  w  dwóch  etapach  zgodnie  z
załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu..

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§8.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

UZASADNIENIE

Zaciągnięci  kredytu  w wysokości  349.044,-  umożliwi  sfinansowanie  70% kosztów  wykonania  kotłowni
gazowej na centralne ogrzewanie i ciepła wodę w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku w miejsce dotychczasowej
kotłowni węglowej . 30% kosztów zostanie pokryta ze środków własnych z czego 66.630,- z budżetu z roku
2001, a 54.404,- w roku 2002. Spłata rat i odsetek zostanie zaplanowana począwszy od budżetu w roku
2002 i na dalsze lata zgodnie z warunkami uzyskania kredytu. Wykonanie kotłowni umożliwi ubieganie się
o częściowe umorzenie kredytu i uzyskanie dotacji z Funduszu.


