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UCHWAŁA NR XXVIII/ /2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit c, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U.
z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j.:Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), uchwały nr
XVIII/133/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie budżetu Gminy Michałowice na
rok 2020, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Michałowice i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na rok 2020, w wysokości 3 000
000,00 zł (słownie trzy miliony złotych 00/100)
§ 2. 1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, będą wpływy z dochodów własnych Gminy
Michałowice. Spłata kredytu i odsetek nastąpi w latach 2021-2029.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy
oraz dokonaniem innych czynności związanych z zaciągnięciem kredytu, którego zabezpieczeniem będzie
weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice
Daniel Gajoch
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Uzasadnienie
Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok Gminy Michałowice planuje się zaciągnąć w 2020 roku
zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Środki te są niezbędne do uregulowania do końca roku 2020 kredytu krótkoterminowego na
rachunku bankowym w kwocie 4 000 000,00 zł oraz w związku ze spłatami rat kredytów przypadających
na ten rok budżetowy jak również sfinansowania realizacji wielu zadań inwestycyjnych, a w szczególności
projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in
blanco. Spłata kredytu i odsetek następować będzie w terminie do końca 2029 roku,
zgodnie
z harmonogramem spłat ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029, zapewniającym
utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.
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