
Uchwała Nr  XIII/109/2019 

Rady Gminy Łambinowice 

z dnia 30 września 2019r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

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

gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Łambinowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy do kwoty 1 215 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście 

piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . 

 

§ 2. 1. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2020 – 2030. 

2. Na spłatę rat kapitałowych i odsetek w tych latach należy zabezpieczyć środki w budżecie 

gminy pochodzące z dochodów własnych, a zwłaszcza z podatku od nieruchomości 

będącego największym ich źródłem. 

 

§ 3. Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wystawia się weksel „in blanco”. 

 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do wystawienia weksla „in blanco”, o którym mowa w § 3, 

na sumę wekslową nie wyższą niż 1 215 000,00 zł wraz z deklaracją wekslową określającą 

warunki jego wypełnienia. 

 

§ 5. Zobowiązanie wynikające z wypełnionego weksla spłacone zostanie z dochodów uzyskanych z 

podatku od nieruchomości. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łambinowice. 

 

                        Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik(-) 

 

 



Łambinowice, 26.09.2019 r. 

 

 

Rada Gminy  

w Łambinowicach 

 

Wniosek 

 

Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Uzasadnienie 

 

W uchwale nr III/19/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.  zaplanowano przychody w łącznej  kwocie 1 215 000,00 zł na 

pokrycie deficytu budżetu w wysokości 456 095,85 zł oraz   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu kredytów w wysokości 758 904,15 zł . 

Gmina Łambinowice w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej wykonuje wiele 

zadań , które podnoszą poziom życia mieszkańców. 

Oceniając sytuację finansową Gminy Łambinowice w latach spłaty zobowiązań 2019-2029 można 

stwierdzić , iż Gmina spełniać będzie relacje o których mowa w art.243   ustawy  z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych. 

 Zasadne jest zatem zaciągnięcie przez Radę Gminy w Łambinowicach długoterminowego kredytu .  

  

 


