
 

 

UCHWAŁA NR …/…/2016 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia ………….. 2016 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446)  oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1), uchwala się co 

następuje: 

  

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 850 000 zł (słownie: osiemset 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego na 2016 r. deficytu 

budżetu Gminy Białobrzegi i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i 

pożyczek.  

 

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2017 – 2024.  

 

§ 3. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne 

gminy - podatek od nieruchomości. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646,  z 2014 r. poz. 379,  poz. 911, poz. 

1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, 

poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.  



W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2016 zaplanowano przychody z tytułu 

kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu kredytów i pożyczek. Deficyt powstaje m.in. w związku z realizacją różnych zadań  

inwestycyjnych.  
Wybór banku do udzielenia kredytu zostanie dokonany na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Do właściwości Rady Miasta i Gminy należy podjęcie uchwały w sprawie zaciągania 

zobowiązania finansowego jakim jest kredyt.  
 


