
- projekt -
Uchwała Nr.................... 

Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia...............................

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.),

Rada Gminy Tarnowiec uchwała co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 2 876 679,00 zł 

z przeznaczeniem na:

1) s płatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 919 368,00 zł;

2) s finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tarnowiec - 1 957 311,00 zł.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2025 - 2031 z budżetu Gminy Tarnowiec.

§ 3. Źródłem pokrycia spłat rat kredytu będą dochody Gminy Tarnowiec w latach 2025-2031 

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób 

prawnych.

§ 4. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie przez Gminę Tarnowiec spłaty kredytu z odsetkami 

w formie weksla in blanco na zasadach i wysokości określonych w umowie kredytowej 

i deklaracji wekslowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE DO PROJEKTU 
Uchwały Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 12 sierpnia 2022 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Projekt przedmiotowej uchwały proponuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego 

zaplanowanego w uchwale budżetowej na rok 2022 do kwoty 2 876 679,00 zł 

przeznaczonego na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 919 368,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tarnowiec - 1 957 311,00 zł. 

Proponuje się spłatę kredytu w latach 2025-2031 z budżetu Gminy Tarnowiec. Natomiast 

źródłem pokrycia spłat rat kredytu będą dochody Gminy Tarnowiec wiatach 2025-2031 

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób 

prawnych.

Proponuje się wyrażenie zgody na zabezpieczenie przez Gminę Tarnowiec spłaty kredytu 

z odsetkami w formie weksla in blanco na zasadach i wysokości określonych w umowie 

kredytowej i deklaracji wekslowej.

Sporządziła: Barbara Kosińska


