
Projekt

z dnia  20 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały  Nr XVIII/140/2015 z 
dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2016 rok     (z późn. zm.) Rada 
Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na rynku krajowym, w postępowaniu 
przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w 
wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na sfinansowanie:

1. planowanego deficytu budżetu gminy na 2016 rok - 1.649.662,01 zł,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.350.337,99 zł.

§ 2. 
1. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2017-2022.
2. Źródłem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach z tytułu zaciągniętego kredytu wraz

z należnymi odsetkami będą wpływy pochodzące z udziałów gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Kredyt bankowy jest planowany w uchwale budżetowej na 2016 rok (po zmianach) w wysokosci 
4.000.000,00 zł z przeznaczeniem, w części na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.649.662,01 
zł oraz na spłatę wcześniej zaciagniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.350.337,99 zł.
Ponieważ do  właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań 
finansowych przedstawia się Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Sporządził:
Skarbnik Gminy
Jadwiga Ładziak
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