
UCHWAŁA Nr II/19/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia  19 marca 2021r. 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Powiatu Nowodworskiego związanego z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności 

i rewitalizacji przestrzeni miejskiej” 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się: 

 

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 068 441,44 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem 

tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 44/100), jako uzupełnienie pożyczki rewitalizacyjnej, na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nowodworskiego związanego z realizacją w 

latach 2021 – 2022 inwestycji pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej” 

§ 2. 

Wypłata kredytu w łącznej kwocie 1 068 441,44 zł następować będzie w następujących transzach: 

1) w roku 2021: w kwocie      57 351,00 zł, 

2) w roku 2022: w kwocie 1 011 090,44 zł. 

§ 3. 

Spłata zaciągniętego kredytu następować będzie w latach 2022 – 2026 z dochodów własnych 

Powiatu Nowodworskiego. 

§ 4. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 5. 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowodworskiego do zawarcia umowy kredytu, o którym 

mowa w § 1 uchwały, oraz do zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia umowy 

pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie. 

 



 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                                                                ( - ) 

                                                                                                               Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Powiat Nowodworski ubiega się o pożyczkę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014+), Oś Priorytetowa 8: 

Konwersja, Działanie 8.2 – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie 

pozadotacyjne, na realizację inwestycji pn.”Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji 

przestrzeni miejskiej”. 

Powyższe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w całości ze środków pochodzących z 

pożyczek:  

 pożyczki rewitalizacyjnej w ramach RPO WP 2014 – 2020 w 79% wartości 

wszystkich kosztów zadania, 

 z kredytu komercyjnego w 21%. Bank udzielający tego kredytu zostanie wyłoniony 

w drodze postępowania przetargowego. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                                                                ( - ) 

                                                                                                               Robert Ciżmowski 

 


