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UCH WAŁA Nr XXIX / 219/ 18
RADY GMINY GNO JNO
z dnia 29 marca 2018 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
gminnym(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z §11 Uchwały
Nr XXVIII/215/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno
na 2018 rok - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Gnojno zaciąga w 2018 roku kredyt długoterminowy w kwocie 4.590.000,00 zł (słownie: Cztery
miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy
na 2018 rok w kwocie 600.000,00 zł;
2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł.
§ 2.1. Zobowiązanie Gminy Gnojno z tytułu kredytu bankowego w kwocie 4.590.000,00 zł wraz
z przypadającymi odsetkami zostanie spłacone z dochodów własnych Gminy Gnojno w latach 2018-2038.
2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno i udziela pełnomocnictwa do podjęcia czynności formalnoprawnych 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.
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UZASADNIENIE
W budżecie Gminy Gnojno na 2018 rok Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu gminy w wysokości
3.990.000 zł, który ma być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.990.000,00 zł.
Ponadto Rada Gminy Gnojno uchwaliła rozchody w 2018 roku na kwotę 600.000,00 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów.
W związku z powyższym zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.590.000,00 zł umożliwi
realizację uchwalonego przez Radę budżetu gminy na 2018 rok i podjęcie uchwały w tej sprawie jest zasadne.
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