
 

    UCHWAŁA Nr XLI/290/2022 

Rady Miejskiej w Sochocinie 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2022  

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ‘c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 i art. 91   ustawy z dnia           

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 

Rada Miejska w Sochocinie uchwala co następuje: 

 

§ 1.1. Zaciąga się  kredyt długoterminowy w wysokości 2 175 184,14 zł.(słownie: dwa 

miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote czternaście groszy)           

z przeznaczeniem  na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2022 w wysokości 

1 731 779,14 zł. z przeznaczeniem na finansowanie gminnych przedsięwzięć i zadań 

inwestycyjnych; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu kredytów w wysokości                 

100 000,00 zł., pożyczki w wysokości 103 405,00 zł. i wykup obligacji w wysokości 

240 000,00 zł.  

2. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2024-2034, odsetki od kredytu w latach          

2022-2034, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do Uchwały. 

3. Kredyt zostanie zaciągnięty  w trybie  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 ust. 1, łącznie z odsetkami            

i innymi należnościami związanymi z kredytem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. 

 

§ 3. Zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu pokryte zostaną dochodami z podatku 

od    nieruchomości. 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

         



UZASADNIENIE 

Uchwały Nr XLI/290/2022 

Rady Miejskiej w Sochocinie 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2022 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U.  z 2021 r. poz. 305 ze zm.) gmina może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy   i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

 

Kredyt zostanie przeznaczony na : 

1) finansowanie gminnych przedsięwzięć majątkowych, zgodnie z wykazem 

przedsięwzięć do WPF 

- Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W        

w miejscowości Żelechy i Milewo, Gmina Sochocin  185 924,92 zł. 

- Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, 

Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem 

Kultury 492 122,71 zł. 

- Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, 

gmina Sochocin 327 148,18 zł. 

2) finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych: 

           - Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W                                                                  

w   miejscowości Żelechy i Milewo, Gmina Sochocin - etap    ,,Przebudowa drogi gminnej                                  

nr      301144W w miejscowości Milewo" - odwodnienie - wycinka drzew 56 583,33 zł. 

 

- Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika na ul. Cmentarnej          

w miejscowości Sochocin 75 000,00 zł. 

- Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki             

w miejscowości Sochocin 100 000,00 zł. 

- Budowa chodnika na ul. Płońskiej w miejscowości Sochocin 45 000,00 zł. 

3) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu kredytów w wysokości 

100 000,00 zł., pożyczki w wysokości 103 405,00 zł. i wykup obligacji w wysokości 

240 000,00 zł.  

4) Wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki prawa handlowego 450 000,00 zł. 

 

Okres kredytowania ustala się na 2022 rok, okres spłaty kredytu na lata 2024-2034, okres 

obsługi długu na lata 2022-2034. 

 

 

 

 

 



 

 

Oprocentowanie kredytu przyjęto według stawki WIBOR 3M oraz średniej marży banków. 

Zobowiązania wynikające z przedmiotowego kredytu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Sochocin. 

Źródłem pokrycia zaciągniętego zobowiązania będą wpływy z podatku od nieruchomości        

w latach 2022 – 2034. 

 

 

 

 

 

                      
 

 


