
UCHWAŁA  Nr V/49/19 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gnojno w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2039 uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Gnojno zaciąga kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 3.448.351,00zł (słownie: trzy 

miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden zł ) z przeznaczeniem na spłatę 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w następujących bankach: 

1) kwota 924.872,00 zł - BS Połaniec - umowa nr 1/2013/JST z dn. 29.05.2013 r.; 

2) kwota 1.605.000,00 zł - BS Szydłów - umowa nr I.FN.24.2014 z dn. 25.09.2014 r.; 

3) kwota 918.479,00 zł - BS Szydłów - umowa nr 53035/01/JST/2015 z dn.8.06.2015 r. 

§ 2.1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, będą wpływy z dochodów własnych gminy. 

2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2019 - 2039. 

3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Proces konsolidacji zadłużenia ma na celu połączenie wcześniej zaciągniętych kredytów w jeden. Kredyt 

konsolidacyjny nie spowoduje wzrostu zadłużenia. Zmiana wierzyciela traktowana jest jako operacja na długu i 

rozchód nie jest uwzględniany do wartości spłat zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny nie stanowi przychodu, 

ponieważ nie wpłynie na rachunek bankowy budżetu gminy. Wybrany w drodze przetargu bank dokona spłat 

zobowiązań bezpośrednio na rachunki kredytowe wskazanych w niniejszej uchwale banków. 

Poprzez konsolidację zostanie ujednolicona stopa procentowa zadłużenia oraz ulegnie zmianie termin 

płatności rat kapitałowych. Wydłużenie terminu spłat rat kapitałowych do 2039 roku umożliwi osiągnięcie 

wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku bieżącym i w latach następnych.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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