
UCHWAŁA NR CCCXII/189/10 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 20 lipca 2010 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŜącym na pokrycie 
występującego w trakcie roku 2010 przejściowego deficytu budŜetowego 

 

 Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały  
Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. – Uchwała budŜetowa na rok 2010, Zarząd 
Powiatu w Otwocku uchwala co następuje: 

§ 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden 
milion zł) w rachunku bieŜącym na pokrycie występującego w trakcie roku 2010 
przejściowego deficytu budŜetowego. 

§ 2. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy o zaciągnięciu kredytu ze strony 
powiatu będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową do wysokości kwoty 
zaciągniętego kredytu i kosztów obsługi kredytu. 

§ 3. Kredyt podlega spłacie z dochodów własnych Powiatu do końca 2010 roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

   Przewodniczący Zarządu             Członek Zarządu      
     Krzysztof Boczarski             Dariusz Grajda   

1. ................................................                                                4. .............................................. 

           Wicestarosta                 Członek Zarządu 
         Mirosław Pszonka                                                     Grzegorz Michalczyk  

2. ...............................................                                                  5. ............................................. 

        Członek Zarządu  
        Krystyna Kaczorek 

3. ............................................... 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

W związku z mogącym wystąpić przejściowym brakiem bieŜącej płynności powiatu 
wynikającym z braku realizacji zaplanowanych dochodów ze sprzedaŜy mienia (planowana 
sprzedaŜ na 23 lipca br.), oraz do czasu realizacji przychodów z planowanego kredytu, 
zgodnie z upowaŜnieniem Rady Powiatu dla Zarządu Powiatu zawartym w uchwale 
budŜetowej na 2010 rok § 4 ust 3, Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę o zaciągnięciu kredytu 
na pokrycie przejściowego deficytu budŜetu Powiatu.  

W umowie na obsługę bankową zawartą z BS w Karczewie jest zapis, Ŝe bank udzieli 
nam takiego kredytu z oprocentowaniem równym stawce VIBOR 1M bez marŜy. PoniewaŜ 
kredyt planowany na pewno będzie oprocentowany wyŜej (rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 
27 lipca) stąd zasadne jest skorzystanie z kredytu w rachunku bieŜącym aby zmniejszyć 
koszty obsługi kredytu. 

 

 Przewodniczący Zarządu  

    Krzysztof Boczarski  


