
UCHWAŁA NR 328/XLIII/2022 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 14 września 2022 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 i art. 262 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W trybie ustawy Prawo zamówień publicznych postanawia się zaciągnąć kredyt do wysokości 
nieprzekraczającej 8 500 000,00zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

§ 2. Źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań będą dochody własne Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Zabezpieczenie wyżej wymienionego kredytu długoterminowego stanowił będzie weksel in blanco. 

§ 4. Spłata kredytu nastąpi w terminie do końca 2035 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Uzasadnienie 

Uchwała została przygotowana w ramach realizacji uchwały budżetowej na 2022 rok, jak też  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2022-2035. 

Kredyt zaplanowany w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 8 500 000,00 zł przewidziany jest do spłaty 
w ratach począwszy od 2024 r. do końca 2035 r. 

Roczne spłaty: w 2024r. – 110 000,00 zł, od 2025 r. do 2027r. – po 160 000,00 zł, od 2028r. do 2029 r. – po 
170 000,00 zł rocznie, w 2030r. – 180 000,00 zł, w 2031r. – 480 000,00 zł, w 2032r. – 430 000,00 zł, w 2033r. – 
1 950 000,00 zł, w 2034r. – 2 000 000,00 zł i w 2035r. –                         2 530 000,00 zł, plus odsetki malejące. 

Spłata odsetek nastąpi od 2022 roku. 
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