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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 – z późn. zm.1)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 5 500 000 zł (słownie: pięć 
milionów pięćset tysięcy zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jemielnica w 2021 r. 

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w terminie od 2022 r. do 2030 r. 

§ 3. Źródłem spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne Gminy Jemielnica. 

§ 4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Jemielnica do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Jemielnica i innych miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, 

poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Jemielnica 

z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie  

W Uchwale Rady Gminy Nr XXII/154/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy na 2021 r. w § 5 ust 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 zaplanowano zaciągniecie kredytu w wysokości 
5 500 000 zł. Spłata rat kredytu rozpocznie się w 2022 r., a zakończy w 2030 r., co wynika z przyjętego 
harmonogramu spłat ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030. Kredyt zostanie 
przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
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