
                         

UCHWAŁA Nr XXIV.0007.194.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   27 czerwca  2013r. 

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.   

 

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 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje: 

 

          § 1 

Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy do wysokości   1.574.401,00 zł (słownie: 

jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta jeden złotych)                                 

z przeznaczeniem na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów   i pożyczek.   

 

  

 

           § 2 

1.Spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2023. 

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 2014-2023.  

 

           § 3 

      Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciąganego kredytu w postaci weksla in blanco.  

  

          § 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

           § 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

Do Uchwały Nr XXIV.0007.194.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

  z dnia 27 czerwca 2013r. 

 

  

  

 

 

Powyższy kredyt zostanie zaciągnięty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych. 

• proponowana spłata  w  ratach kwartalnych  płatnych na koniec każdego kwartału, w 

latach 2014-2023  z przerwą w  roku  2015, 

• koszty związane z obsługą kredytu zostaną określone po wyłonieniu banku , 

• Gmina Siennica nie jest poręczycielem zobowiązań wobec innych podmiotów. 

Podjęcie niniejszej  uchwały jest niezbędne w celu  sfinansowania spłat wcześniej 

zaciągniętych  kredytów i pożyczek  Relacja zadłużenia Gminy Siennica po uwzględnieniu 

planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczek i kredytów do planowanych dochodów  

oraz spłaty rat kapitałowych wraz z  odsetkami  nie spowodują przekroczenia limitów 

wielkości zadłużenia oraz jego obsługi.  

 

 

   
 


