
UCHWAŁA Nr XVI/132/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2016  

 

 

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 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt. 2, art. 91 i art. 94  ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 

Rada Gminy Sochocin uchwala co następuje: 

 

§ 1.1. Zaciąga się  kredyt długoterminowy  w wysokości 552 379,00 zł.(słownie: pięćset 

pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2016 w związku z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. ‘Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo –

Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie -Jędrzejewo-Kuchary Królewskie”.     

2. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2017-2020, odsetki od kredytu w latach 2016-

2020, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do Uchwały. 

3. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym zgodnie z ustawą 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 

wekslowa. 

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

od    nieruchomości. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY Nr XVI/132/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2016 

 

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

(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) gmina może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy. 

Przedstawiona uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu jest konsekwencją 

planowanego deficytu budżetu gminy na 2016 rok.   

 W uchwale budżetowej na 2016 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. .: ‘Modernizacja dróg 

gminnych w miejscowościach: Milewo –Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie -Jędrzejewo-

Kuchary Królewskie”  zaplanowano wydatki w kwocie  719 830 zł. w tym: 

- środki własne gminy 167 451,00 zł., w tym kredyt 552 379,00 zł. 

 

Okres kredytowania ustala się na 2016 rok, okres spłaty kredytu na lata 2017-2020, okres obsługi 

długu na lata 2016-2020. 

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

Zobowiązania wynikające z przedmiotowego kredytu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Sochocin. 

Źródłem pokrycia zaciągniętego zobowiązania będą wpływy z podatku od nieruchomości w latach 

2017 – 2020. 

 

 

 

 

 
 

 

 

         


