
 

  

UCHWAŁA Nr XI/69/2011 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 17 listopada 2011r 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie 

                   wydatków inwestycyjnych. 

 

 

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

o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pózn.zm./ oraz art. 89 

ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z pózn. zm.) Rada Gminy w Siennicy postanawia, co nastepuje: 

 

§ 1 

1.  Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 244.921złotych                       

     (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych )   

     z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku 

     związanego z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w uchwale w sprawie 

     wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siennica pn. „Budowa systemów do     

     pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica”.  

2.  Sprawy zabezpieczenia warunków udzielenia i spłaty kredytu szczegółowo określi umowa 

     zawarta z Bankiem, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu i zapewni    

     najkorzystniejsze warunki kredytowania. 

3. Ustala się maksymalny okres spłaty kredytu do 5 lat. 

  

§ 2 

Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne gminy. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie: 

Do  Uchwały Nr XI/69/2011 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 17 listopada 2011r. 

  

Kredyt do  wysokości 244.921złotych  planujemy zaciągnąć 2011 roku  na następujących 

warunkach: 

1. okres karencji spłaty kapitału do 31 marca 2012 r, 

2. spłata  kapitału od 31 marca 2012r r. do 31 marca 2016r, w cyklach kwartalnych 

łącznie 20  rat po 12.246,05 złotych płatnych w ostatnim  dniu danego kwartału, 

3. oprocentowanie kredytu ustalone będzie  w oparciu o stawkę WIBOR 1M+ marża   

            banku  w skład której wchodzą wszystkie opłaty i prowizje. WIBOR 1M na               

30.09.2011 roku wynosił : 4,64%. 

4.   Spłata odsetek w okresach miesięcznych, odsetki naliczane będą miesięcznie od 

faktycznie wykorzystanych środków, 

      5.   Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez   

           Gminę  Siennica wraz z deklaracją wekslową, 
      6.  Kredyt będzie postawiony do dyspozycji Gminy Siennica  od następnego dnia po    

           podpisaniu umowy, może być wykorzystany w całości lub części bez dodatkowych  

           kosztów, które będą ustalone do wysokości faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 

Zaciągnięcie powyższego kredytu długoterminowego pozwoli na realizację zadań 
inwestycyjnych zaplanowanych   w budżecie Gminy Siennica  na 2011r. 

 

 

 

 

 
 


