Uchwała Nr 187/XXIX/2005
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania deficytu budŜetowego
Powiatu Otwockiego w 2005 r.
Uchwała Nr 187/XXIX/2005
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania deficytu budŜetowego
Powiatu Otwockiego w 2005 r.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.z
2001 r. nr 142, poz. 1592), art. 48 ust 1 pkt 2, art. 49 oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148), Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co
następuje:
§1
Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 6.800.000 zł / sześć milionów osiemset
tysięcy zł. /na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach własnych powiatu na 2005 rok.
§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 w latach 2005 - 2016 w zakresie odsetek , a spłata
kapitału następować będzie w latach 2006-2016 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Biuletynie
Informacji Publicznej.
Uzasadnienie
W związku z trudną sytuacją finansową powiatu wynikającą z faktu , iŜ dochody powiatu na rok 2005 w
kwocie 58.713.558 zł są niŜsze od wydatków 63.982.079 zł i rozchodów wynikających ze spłaty poŜyczek i
kredytów przypadających na 2005 rok / 1.637.639 /
o kwotę 6.906.160 zł niezbędne jest zaciągnięcie kredytu 6 800 000 zł / sześć milionów osiemset tysięcy
złotych / na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach powiatu. Pozostały deficyt będzie
pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 43.481 zł i poŜyczką z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 62.679 zł , nie zrealizowaną z przyczyn niezaleŜnych
od Zarządu Powiatu w 2004 r. na termomodernizację i budowę kotłowni w DPS „Wrzos” ul. Zagłoby 8/10 w
Otwocku.

