
                                                                                         Prudnik, dnia  18.11.2009r. 
 
 
 
            
                                                                         Informacja 

o zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów i pożyczek 
                                                   
 
  Udzielamy informacji o zobowiązaniach finansowych Powiatu Prudnickiego na 31.10 2009r. 
z tytułu kredytów i pożyczek  oraz emisji obligacji: 
 
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

na podstawie zawartej umowy z dnia 24 sierpnia 2005 r. w kwocie 169.000 zł, która 

została zabezpieczona wekslem in blanco. Saldo na 31.10.2009r. wynosi  40.800zł. Na 

31 grudnia saldo wyniesie 34.000zł. 

- emisja obligacji w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na podstawie zawartej umowy na 

przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji: 

z dnia 21 grudnia 2005 r. w kwocie 7.500.000 zł ( I transza ),w kwocie 500.000 zł  

( II transza ),w kwocie 2.000.000 zł ( III transza ), 

z dnia 25 października 2006 r. w kwocie 600.000 zł. 

OGÓŁEM                                     10.600.000 zł. 

 Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup obligacji rozpoczyna się w 2009r. w kwocie  

 400.000zł. Saldo na 31 grudnia wyniesie 10.200.000zł. 

-   kredyt  w Banku Spółdzielczym w Prudniku, zgodnie z umową z dnia 24 września 2007r. w  

    kwocie 1.000.000 zł. zabezpieczony wekslem własnym „In blanco”. 

    Zadłużenie na 31.10.2009r. wynosi  908.330zł. Saldo na 31 grudnia wyniesie 900.000zł. 

- kredyt  w Banku Ochrony Środowiska O/Opole w kwocie 807.000zł. na podstawie zawartej 

umowy z dnia 19 czerwca 2009r. , która została zabezpieczona wekslem własnym „In 

blanco”. Zaciągnięto pierwszą transzę kredytu 440.000zł. W listopadzie-grudniu zostanie 

zaciągnięta pozostała kwota. 

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska O/Opole w kwocie 984.000zł. na podstawie zawartej 

umowy z dnia 19 czerwca 2009r. , która została zabezpieczona wekslem własnym „In 

blanco”. Zaciągnięte  transze kredytu  wynoszą  569.550,18zł. Pozostała kwota zaciągnięta 

zostanie w grudniu. 

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska O/Opole w kwocie 225.000zł. na podstawie zawartej 

umowy z dnia 12 października 2009r, która została zabezpieczona wekslem własnym „In 

blanco”. Kredyt zostanie zaciągnięty w listopadzie br. 

- kredyt krótkoterminowy w Banku Ochrony Środowiska O/Opole w kwocie 8.000.000zł. na 

podstawie zawartej umowy z dnia 26 czerwca 2009r. , która została zabezpieczona wekslem 

własnym „In blanco”. Zaciągnięte  transze kredytu wynoszą na 31.10.2009r.  3.842.668,30zł. 

Pozostała kwota do 6.906.850zł. zostanie wykorzystana w listopadzie i grudniu br. 



 

Wielkości planowanych spłat zostały przedstawione w załączniku do w / w pisma. 

Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji. 


