Uchwała Nr 79//XIII/07
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania deficytu budżetowego
Powiatu Otwockiego w 2007 r.
UCHWAŁA NR 79/XIII/07
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania deficytu budżetowego
Powiatu Otwockiego w 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 48 ust 1 pkt 2, art. 83 oraz art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetowego
(słownie: dwa miliony złotych) spowodowanego nie osiągnięciem dochodów ze sprzedaży.
§ 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 zakresie odsetek i kapitału w latach 2008-2018.
§ 4.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 150% wartości
kredytu tj. do kwoty 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

W związku z niemożliwością osiągnięcia w br. dochodów ze sprzedaży mienia powiatu w zaplanowanej w
budżecie kwocie 3.900.000 zł, a po ostatniej korekcie - 2.894.598 zł niezbędne jest zrównoważenie
budżetu poprzez zaciągnięcie 2.000.000 zł. kredytu długoterminowego.
Szacuje się, że dochody ze sprzedaży zostaną osiągnięte na poziomie nie przekraczającym 400.000 zł.
Pozostała różnica zostanie pokryta zwiększonymi dochodami z udziału w podatku od osób fizycznych i
prawnych stąd proponuje się kwotę kredytu w wysokości 2.000.000 zł.

