
Uchwała nr  XXIV/224/17  

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 
 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty,                      

z  przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz 

spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .       

 

 

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 z późn.zm ) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2016 , poz. 1870 z późn. 

zm. ) Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2017 długoterminowy kredyt w wysokości do kwoty 

1.908.578 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 

złotych ).  

2. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. 

oraz spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .       

   

§ 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w przepisach 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych .  

 

  § 3. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach począwszy od  2024 r. do 2032 r. 

2024 r. w kwocie  156.000,- zł  

2025 r. w kwocie  156.000,- zł  

2026 r. w kwocie  156.000,- zł  

2027 r. w kwocie  156.000,- zł   

2028 r. w kwocie  156.000,- zł  

2029 r. w kwocie  200.000,- zł  

2030 r. w kwocie  200.000,- zł  

2031 r. w kwocie  200.000,- zł  

2032 r. w kwocie  528.578,- zł        

 

2. Kredyt wraz  z odsetkami spłacony zostanie z dochodów własnych Gminy. 

3.Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla „in 

blanco” wraz  deklaracją wekslową. 

4. Szczegółowe warunki udzielania oraz spłaty kredytu określi umowa kredytowa.    

   

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

           Przewodniczący Rady Gminy  

 

Janusz Zych 


