Projekt
z dnia 25 stycznia 2019 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR IV/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 6 000 000,00 złotych (słownie: sześć
milionów zł.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2028 w ratach określonych w umowie kredytowej.
2. Spłata odsetek i kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy.
§ 3. Szczegółowe warunki zaciągniętego zobowiązania będą ustalone w umowie zawartej między Gminą
Gniezno a kredytodawcą po przeprowadzonym przetargu.
§ 4. Zabezpieczeniem kredytu oraz należności ubocznych będzie weksel in blanco wraz z deklaracją
wekselową.
§ 5. Wykonanie uchwału powierza się Wójtowi Gminy Gniezno, którego upoważnia się do dokonania
wszelkich czynności związanych z uzyskaniem kredytu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki
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UZASADNIENIE
Kredyt długoterminowy został zaplanowany po stronie przychodów w uchwale Rady Gminy Gniezno nr
II/20/2018 z dnia20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy na 2019r. (zał. 3).
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zabezpieczenie środków niezbędnych na finansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy na rok 2019.
Ponadto prowadzone są inwestycje, które na mocy zawartych umów są dofinansowane środkami z UE, a od
chwili obecnej Gmina nie otrzymała zwrotu poniesionych nakładów. Podpisane z wykonawcami umowy
zobowiązują Gminę do terminowego dokonania płatności za wykonane roboty.
W związku z tym konieczne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości:
6 000 000,00zł.
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