
UCHWAŁA NR 346/LII/2022 
RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2022 roku 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022r., poz. 1526), 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 2022 r., poz. 1634 z poźn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powiat Otwocki postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 10 000 000,00 zł (słownie: 
dziesięć milionów złotych), na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, powstałego wskutek 
zaplanowanych wydatków majątkowych oraz na rozchody wynikające ze spłaty kredytów z lat ubiegłych. 

§ 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 2023-2037, a odsetek w latach 2022-
2037 i zostanie pokryta z dochodów własnych Powiatu. 

§ 4. Uchyla się Uchwałę nr 338/LI/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2022 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach 

 



 
Uzasadnienie 

W związku z brakiem zgodności zapisów części normatywnej i uzasadnienia w Uchwale Nr 338/LI/22 Rady 
Powiatu Otwockiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez 
Powiat Otwocki w 2022 roku, należy uchylić błędną uchwałę i doprowadzić zapisy do zgodności, podejmując 
nową uchwałę. 

W części normatywnej Uchwały nr 338/LI/22 w § 1, jest zapis, że kredyt przeznaczony będzie na „pokrycie 
planowanego deficytu budżetowego, powstałego wskutek zaplanowanych wydatków majątkowych”, zaś 
w uzasadnieniu zapisano, iż planowany kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie wydatków 
inwestycyjnych, jak również na spłatę kredytów z lat ubiegłych, co jest zgodne z zapisem w Uchwale 
Budżetowej na 2022 r. W obecnej uchwale, ujednolicono zapisy dotyczące przeznaczenia kredytu w części 
normatywnej i uzasadnieniu, zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2022 r. 

W uchwale budżetowej na 2022 r. planowany deficyt, ma być pokryty z kredytu w kwocie 5.165.000,00 zł, 
zaś rozchody na spłatę kredytów z lat ubiegłych, zaplanowane z kredytu wynoszą 4.835.000,00 zł . W związku 
z powyższym na powyższe cele niezbędne jest zaciągnięcie kredytu przez Powiat Otwocki w wysokości 
10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), 

Kredyt zostaje zaciągnięty do 2037 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 4.296.333,00 zł 
przy założeniu oprocentowania kredytu 7,0 % w skali roku w latach 2022 – 2023, 6,0% w 2024r., 5,00% 
w 2025 r., 4,00% w 2026 r., 3,00% w latach 2027 r. – 2030 r. i 2,00% w skali roku w pozostałych latach. Stopa 
oprocentowania kredytu może ulec zmianie, w zależności od poziomu inflacji i kształtowania się stopy bazowej 
uchwalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Planowany kredyt jest ujęty jako źródło sfinansowania deficytu 
i rozchodów w uchwale budżetowej na 2022 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Otwockiego. 

 
 

 Przewodnicząca Rady 

  

Grażyna Kilbach 
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