
            
         

 
UCHWAŁA NR 291/XLVI/10 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 14 września 2010 r. 
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania deficytu 
budŜetowego Powiatu Otwockiego w 2010 r., powstałego w wydatkach inwestycyjnych 

powiatu oraz na spłatę kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 89              
ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 
157, poz. 1240  z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 7.000.000 zł (słownie: siedem 
milionów zł) na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych nie znajdującego pokrycia            
w dochodach własnych powiatu na 2010 rok w kwocie 6.720.410 zł (słownie: sześć milionów 
siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziesięć zł) oraz na spłatę kredytów i poŜyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 279.590 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset 
dziewięćdziesiąt zł). 
 

§ 2. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy o zaciągnięciu kredytu ze strony 
powiatu będzie weksel „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją 
wekslową na zabezpieczenie spłaty kredytu do wysokości kwoty zaciągniętego kredytu                 
i kosztów jego obsługi.  
 

§ 3. Kredyt podlega spłacie w latach 2010-2020 w zakresie odsetek, a spłata kapitału 
następować będzie w latach 2011-2020. 
 

§ 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 Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady 

Krzysztof Szczegielniak 
 

 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
 

W związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaŜy mienia powiatu oraz 
wzrostem deficytu w budŜecie powiatu w 2010 r. niezbędne jest zaciągnięcie kredytu                   
w kwocie 7.000.000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych powiatu w kwocie 
6.720.410 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziesięć zł) 
oraz na spłatę kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 279.590 zł (słownie: dwieście 
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt zł). 

Planuje się, Ŝe kredyt zostałby zaciągnięty w listopadzie, co oznacza, Ŝe odsetki od 
jego zaciągnięcia obciąŜyłyby budŜet powiatu za dwa miesiące w 2010 r. Odsetki wyniosą do 
81.667 zł przy załoŜeniu oprocentowania kredytu 7% w skali roku. Odsetki są zabezpieczone 
w budŜecie. Karencja spłat rat kapitałowych do 30 czerwca 2011 r. Planowana spłata całości 
kredytu nastąpiłaby w 2020 r.  

W przypadku sfinalizowania sprzedaŜy mienia powiatu nie zajdzie konieczność 
zaciągnięcia przedmiotowego kredytu, lub teŜ tym kredytem (o ile będzie tańszy) zostanie 
spłacony kredyt droŜszy z dotychczas zaciągniętych. 

 
Przewodniczący Rady 

Krzysztof Szczegielniak 
 


