
                                                                                      

UCHWAŁA Nr XXXIII.0007.269.2014  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   26 czerwca 2014r. 
 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w  2014r. na sfinansowanie   

                  udziału własnego Gminy Siennica w inwestycji współfinansowanej                         

                  ze  środków Unii  Europejskiej.   
 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594)  oraz art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz.885 z późn.zm.) Rada 

Gminy w Siennicy uchwala, co następuje: 

 

          § 1 
      Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy do wysokości   113.973,00zł.(słownie:     

      sto trzynaście  tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote)z przeznaczeniem na    

sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Siennica  związanego z  udziałem własnym 

Gminy w realizacji inwestycji  współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej                

pn.: „Remont chodnika  w miejscowości Kąty i Grzebowilk „.   

 

           § 2 
1.Spłata kredytu nastąpi w latach 2015-2018. 

2.Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody budżetu Gminy Siennica 

uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz  z tytułu  udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych  w latach 2015-2018.  

 

           § 3 
      Zabezpieczenie spłaty zaciąganego kredytu  określi umowa zawarta z bankiem .  

          § 4 

 
Upoważnia się Wójta Gminy Siennica do udzielenia zamówienia zgodnie z  ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

           § 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

  
do Uchwały Nr XXXIII.0007.269.2014 

Rady Gminy w Siennicy 

  z dnia  26 czerwca  2014r. 

 

Kredyt   krajowy  na  sfinansowanie planowanego deficytu  budżetu Gminy Siennica                      

w 2014roku  z przeznaczeniem na wkład własny kosztów kwalifikowanych zadania  pn.:     

„Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk „.   
  

W dniu  30 maja 2014r. Gmina  podpisała  z  Samorządem Woj. Mazowieckiego                          

z siedzibą w Warszawie Umowę o przyznaniu pomocy Nr  00178-6930-UM0730130/13                 

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację  zadania 

„Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk”. Zakładana   pomoc z unii 

europejskiej   w wysokości 202.605,00zł., stanowi 79,37% kosztów kwalifikowanych                

(tj. z kwoty 255.257,32zł ).   

Planowane łączne nakłady  finansowe na w/w inwestycję stanowią kwotę : 316.578,00zł.             

z tego:  

• pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji do kwoty  202.605,00zł., która 

zostanie spłacona dotacją w 2015 r. po rozliczeniu tego zadania, 

• kredyt  krajowy na wkład własny w realizacji tej inwestycji do wysokości -

113.973,00zł. 
Planowane zobowiązania  ujęte są  przychodach  Gminy Siennica w 2014r.  

Spłata kredytu nastąpi w latach 2015-2018, rozchody będą podlegać wyłączeniu                             

z art.243ust.3a ustawy o fin.pub.    

Podjęcie niniejszej  uchwały jest niezbędne w celu  sfinansowania  wydatków majątkowych 

Gminy Siennica. Uchwała ta stanowi podstawę do zawarcia umowy kredytowej z wybranym 

bankiem zgodnie z  ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

  

 

    

 

         

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


