
Projekt 
 
z dnia  10 czerwca 2021 r. 
  
Druk nr 213  
 Rady Gminy Stanisławów  
 
 

 
UCHWAŁA NR XXII/.../2021 

RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stanisławów kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek 

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. 3 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  1 590 000,00 zł  (słownie złotych: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt 
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 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

2. Okres spłaty kredytu wymienionego w punkcie 1 wynosić będzie do 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 przychodów budżetu ogółem w wysokości 6 952 374,14 zł, w tym
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie ogółem 4 120 000,00 zł.
W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 590 000,00 zł (§ 2 ust. 2 pkt 1 lit. e i ust. 5 pkt 2
Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2020 Nr XXIII/162/2020 z dnia 21 grudnia 2020
r. i tabeli Nr 6 do tejże uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.").
Spłata rat niniejszego kredytu została uwzględniona w WPF na lata 2021 – 2031 i następować
będzie w latach 2022-2031.
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