
UCHWAŁA NR XXXVIII / 200 / 2021 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku. 

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 2021 r. poz. 1372  ), oraz art. 89 ust. 1 pkt.  3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  Rada 
Gminy Szczytniki uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć w 2021 roku kredyt długoterminowy do kwoty 
2.875.965,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 
sześćdziesiąt pięć zł)  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  

2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2023 – 2026  z dochodów własnych Gminy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Szczytniki. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVIII / 200 /2021
Rady Gminy Szczytniki

z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku.

Uchwałą nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku
w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok zaplanowano przychody z zaciągniętych
kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.875.965,00 zł. W celu realizacji budżetu Rada
Gminy postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.875.965,00 zł, który
zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek.
Okres spłaty kredytu planowany jest na lata 2023 - 2026.
Wybór banku z którym zostanie podpisana umowa na udzielenie kredytu zostanie dokonany
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kredyt spłacony będzie z dochodów własnych gminy, a zabezpieczeniem będzie weksel
własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Stąd podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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