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UCHWAŁA NR XXII/.../2021 

RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 
2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 oraz art.217 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Stanisławów postanawia: 

§ 1. 1. Zaciągnąć kredyt w wysokości  400 000,00 zł  (słownie złotych: czterysta tysięcy) w banku wyłonionym 
w drodze przetargu w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2019 ze zm.) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2021 r. z przeznaczeniem  
na zadania inwestycyjne pod nazwą "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie" i"Remont budynku 
Szkoły Podstawowej w Pustelniku". 

2. Okres spłaty kredytu wymienionego w punkcie 1 wynosić będzie 10 lat i rozpocznie się po okresie karencji 
wynoszącym do 1 roku, tj. w latach 2022 – 2031. 

§ 2. Źródłem spłaty kredytu w poszczególnych latach będą dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego 
od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków 
transportowych. 

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy . 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego 
/-/Paweł Pleśniak 
 
WNIOSKODAWCA: 
Wójt Gminy 
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z uchwaleniem budżetu Gminy Stanisławów na rok
2021 ze zmianami i ustaleniem deficytu budżetu w wysokości 5 358 483,21 zł. Deficyt ten
zaplanowano sfinansować:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 963 520,00
zł,
- przychodami z pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1 250 000,00 zł,
- przychodami z pożyczek planowanych do zaciągnięcia z EFRWP do wysokości 150 000,00 zł,
- przychodami z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości - 130 000,00 zł,
- przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 600 000,00 zł,
- przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 400 000,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w wysokości 864 963,21 zł o czym mowa w § 2
ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2021 Nr XVIII/162/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz tabeli Nr 6 do tejże uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody
budżetu w 2020 r.”.
Kredyt w wysokości 400 000,00 zł został zaplanowany w uchwale budżetowej Gminy Stanisławów
na rok 2021 (po zmianach).
Środki z zaciągniętego kredytu zostaną wydatkowane na zadania inwestycyjne pod nazwą „Remont
budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie” i "Remont budynku Szkoły Podstawowej w
Pustelniku".
Spłata rat niniejszego kredytu została uwzględniona w WPF na lata 2021 – 2031 i następować
będzie w latach 2022 -2031.
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