
Uchwała Nr 33/3/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt przejściowy 

w rachunku bieżącym dla Województwa Mazowieckiego 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art.57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 645,  

z późn. zm.1)), w związku z uchwałą Nr 2028/305/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na obsługę rachunku 

bankowego Województwa Mazowieckiego, jednostek budżetowych i instytucji kultury  

oraz kredytu w rachunku bieżącym dla Województwa Mazowieckiego oraz § 17 ust. 9 

umowy kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego, zawartej  

w dniu 20 grudnia 2013 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powszechną Kasą 

Oszczędności Bank Polski S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 

Warszawa - uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy kredytu w rachunku bieżącym  

dla jednostek samorządu terytorialnego nr 78 1020 1097 0000 7202 0007 55007,  

z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, z przeznaczeniem na pokrycie występującego  

w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu.  

 

§ 2.  

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w wysokości  4.760.000 zł, 

zaplanowana została w projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego  

na 2015 r., stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1529/394/14 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2015 r., w wydatkach na obsługę długu rozdział 75702,  

§ 8110 i pochodzi z dochodów własnych. 

 

§ 3.  

 

 Do podpisania aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się łącznie Adama Struzika  

– Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Leszka Ruszczyka – Wicemarszałka. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 5.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Janina Orzełowska  

Wicemarszałek 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072. 


