
Uchwała nr XL/367/18    

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

 
 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty,                      

z  przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2017 , poz. 2077 ) Rada Gminy 

w Gnojniku uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2018 długoterminowy kredyt w wysokości do kwoty 

10.319.037 zł ( słownie: dziesięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzydzieści siedem 

złotych) .  

2. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. 

w tym na:  

a) sfinansowanie wkładu krajowego (własnego) w związku z realizacją zadania z udziałem 

środków Unii Europejskiej pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 

gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa ” w ramach PROW 

2014-2020 – 645.253 zł , 

b) sfinansowanie wkładu krajowego (własnego) w związku z realizacją zadania z udziałem 

środków Unii Europejskiej pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 

z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik” w ramach RPO  2014-2020, 

w kwocie  859.928,- zł,    

c) sfinansowanie wkładu krajowego (własnego) w związku z realizacją zadania z udziałem 

środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Gnojniku”  w ramach RPO  2014-2020 , w kwocie  641.000,- zł,  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  2020 r. do 2032 r. 

 

Lata  Kwota   

2020 r.  300.000,00 zł 

2021 r. 300.000,00 zł 

2022 r. 300.000,00 zł 

2023 r 300.000,00 zł 

2024 r. 1.076.934,00 zł 

2025 r. 800.000,00 zł 

2026 r. 800.000,00 zł 

2027 r. 900.000,00 zł 

2028 r. 1.000.000,00 zł 

2029 r. 1.100.000,00 zł 



2030 r. 1.200.000,00 zł 

2031 r. 1.399.658,00 zł 

2032 r.  842.445,00 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 


