Elektronicznie podpisany przez:

Zbigniew Nietubyć; Przewodniczący Rady Gminy Ma
dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 282/XLIV/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. W trybie ustawy Prawo zamówień publicznych postanawia się zaciągnąć kredyt w kwocie 5 000 000,00 zł
(słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 2. Źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań będzie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 3. Zabezpieczenie wyżej wymienionego kredytu długoterminowego stanowił będzie weksel in blanco.
§ 4. Spłata kredytu nastąpi od 30 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 2030 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć

Id: A978BC46-10B9-492E-865D-6D027972087F. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie

Uchwała została przygotowana w ramach realizacji uchwały budżetowej na 2018 rok, jak też Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
Kredyt zaplanowany w budżecie gminy na 2018 r. w kwocie 5 000 000,00 zł przewidziany jest do spłaty
w ratach miesięcznych od 30 stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2030 r.
Rocznie spłaty: w 2020 roku 180 000,00 zł, od 2021 r. do 2028 r. spłaty po 456 000,00 zł, w 2029 r.
492 000,00 zł a w 2030 r. 500 000,00 zł plus odsetki malejące.
Spłata odsetek nastąpi od 2018 roku.
Oprocentowanie do 6 %.

Id: A978BC46-10B9-492E-865D-6D027972087F. Podpisany

Strona 1

