
UCHWAŁA NR XLIX/259/2018
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt. 2 i 3  uchwały Rady 
Gminy Łoniów nr  XXXIX/205/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy 
Łoniów na 2018 rok  z późn. zmianami, Rada Gminy Łoniów 

uchwala się, co następuje;

§ 1. 

1. Gmina Łoniów zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości  4 250 000 zł (słownie: cztery miliony 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na: planowany deficyt - dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych, ujętych  w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane  do 
poniesienia w 2018 roku do uchwały XXXIX/205/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia 
budżetu Gminy Łoniów na 2018 rok z późn. zmianami oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Środki zostaną uruchomione w transzach do wysokości limitu przychodów określonych w uchwale 
budżetowej na dany rok:

1) w 2018 r. w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) w 2019 r. w kwocie 1 250 000,00 zł.

§ 2. 

1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne.

2. Całkowita spłata kredytu nastąpi do roku 2035.

3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Id: 9905EE59-0B4D-4E4A-9425-E9809ED32FF6. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

W uchwale Nr XXXIX / 205 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy

Łoniów na 2018 rok z późn. zmianami Rada Gminy ustaliła przychody budżetu w 2018 r. z tytułu

zaciąganego kredytu w wysokości 3 000 000 zł oraz limity zobowiązań z tytułu kredytu, zaciąganego na

sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z tym, że kredyt planowany jest do zaciągnięcia w dwóch transzach (2018 – 2019): w 2019 r. –

1 250 000 zł, uaktualniono wieloletnią prognozę finansową uchwałą nr XLIX / 257 /2018 Rady Gminy w

dniu 20 września 2018 r. zmieniając przychody i rozchody gminy oraz limity wydatków w poszczególnych

latach finasowania.

Wymogiem zaciągnięcia kredytu długoterminowego na cel określony w niniejszej uchwale, jest podjęcie

uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy.
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