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z dnia  13 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 760.000 zł z przeznaczeniem na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 158.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 602.000,00 zł.

2. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy w roku 2029.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej.

W uchwale Rady Gminy Mokrsko Nr XLII/222/18 z dnia 27 lutego w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok w § 3 zgodnie z Tabelą Nr 5 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 767.354,12
zł z tytułu zaciągnięcia kredytów, a spłata planowanego kredytu wynika z uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na 2029 rok.

Zaplanowane w budżecie przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zostaną przeznaczone na
przypadające w 2018 roku do spłaty zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki w łącznej wysokości
608.949,72 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 158.405 zł na dofinansowanie
realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej.

Kredyt zostanie spłacony zgodnie z WPF w 2029 roku, natomiast odsetki spłacane będą w całym
okresie kredytowania tj. od chwili uruchomienia do końca spłaty.
Bank udzielający kredytu zostanie wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
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