
UCHWAŁA  Nr XV/108/16 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę  

wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, a także art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w związku z § 11 i § 12 Uchwały 

Nr XII/71/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 

2016 rok uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Gnojno zaciąga w 2016 roku kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł (słownie: jeden 

milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na: 

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy 

na 2016 rok w kwocie 450.000,00 zł; 

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 750.000,00 zł. 

§ 2.1. Zobowiązanie Gminy Gnojno z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.200.000,00 zł wraz z przypadają-

cymi odsetkami zostanie spłacone z dochodów własnych Gminy Gnojno w latach 2016-2035. 

2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco oraz oświadczenie o dobrowolnym podda-

niu się egzekucji. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno i udziela pełnomocnictwa do podjęcia czynności formalno-

prawnych związanych z zawarciem umowy o kredyt bankowy w imieniu i na rzecz Gminy Gnojno. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

W budżecie Gminy Gnojno na 2016 rok Rada Gminy Gnojno uchwaliła deficyt budżetu gminy w wysokości 

927.382,81 zł , który ma być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 750.000,00 zł i wolnymi 

środkami w kwocie 177.382,81 zł. 

Ponadto Rada Gminy Gnojno uchwaliła rozchody w 2016 roku na kwotę 450.000,00 zł na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów. 

W związku z powyższym zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 zł umożliwi reali-

zację uchwalonego przez Radę budżetu gminy na 2016 rok i podjęcie uchwały w tej sprawie jest zasadne. 

Id: 5B88BCFA-54E6-45AB-92EF-4EA9BC71E2FF. Podpisany Strona 2 z 2


		2016-06-15T22:00:00+0000
	Polska
	Stanisław Wcisło
	Podpis organu wydającego akt prawny.




