
Uchwała Nr XLIII/274/13.
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 11 kwietnia  2013 r. 

w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu   na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
89  ust.  1  pkt  3  i  art.  91  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze  zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co 
następuje:

     §  1.  Postanawia  się  zaciągnąć  kredyt   w  wysokości   3.000.456,00  złotych 
(słownie: Trzy miliony złotych)  od roku 2013 do  2021r. z przeznaczeniem na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
    
     §   2.  Bank  kredytujący  zostanie  wyłoniony  w formie  przetargu  pisemnego 
nieograniczonego. 

     §  3. Spłata kredytu następować będzie z dochodów gminy Trzcianka.

     §  4.  Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego 
in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

     §  5. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do zawarcia umowy kredytu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 7. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
  
    



Uzasadnienie 

do  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W budżecie  na  2013  rok  zaplanowano  kredyt   w  wysokości  3.000.456  zł. 
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki 
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki między innymi na spłatę 
wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  wcześniej  zaciągniętych  kredytów i 
pożyczek.

Spłata  kredytu  rozłożona  jest  na  lata  2016  -2021  w  ratach  po  500.000  zł 
rocznie.   Przewidywany  koszt  obsługi  przy  stawce  WIBOR  3  miesięczny,  który 
obecnie wynosi 3,38%  oraz przy prognozowanej marży wyniesie 787.500 zł.

W przypadku  możliwości  finansowych  gminy  okres  spłaty  kredytu  można 
skrócić obniżając tym samym jego koszt.


