
         projekt Nr 3 
 
 

UCHWAŁA NR ………. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia……………… 

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2017 roku  

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3,                           
art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Powiat Otwocki postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 
5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy zł) na pokrycie planowanego deficytu 
budżetowego, powstałego wskutek zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów. 
 

§ 2. Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredytu wraz z oprocentowaniem i innymi 
kosztami stanowi weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie                           
o poddaniu się egzekucji.  
 

§ 3. Spłata rat kapitałowych zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2018-2029,                                  
a odsetek w latach 2017-2029 i zostanie pokryta z dochodów własnych Powiatu.  

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adwokat 
Marcin Bandura 
 



Uzasadnienie  
 

W związku z planowanym deficytem w budżecie powiatu na 2017 rok, niezbędne jest 
zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.700.000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 
powiatu w kwocie 2.547.592 zł oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.152.408 
zł. Kredyt zostaje zaciągnięty do 2029 roku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie 
weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu – udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Odsetki zostały oszacowane w wysokości 1.398.250 zł 
przy założeniu oprocentowania kredytu 3,5% w skali roku. Planowany kredyt jest ujęty                    
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego. 

 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 


