
UCHWAŁA NR   94/2008
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia w roku 2008 kredytu długoterminowego na finansowanie  
                 planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków
                 majątkowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, 
Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, 
Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, 
Nr 173 poz.1218) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych  (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 
187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 
88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2008 kredyt długoterminowy w wysokości do 
1.550.000 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł) na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych.

§ 2. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy, 
poczynając od 2009 r. z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących 
spłatę.

§ 3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego „in 
blanco". 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr   94/2008 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
 

z dnia 18 marca 2008 r. 
 
w sprawie: zaciągnięcia w roku 2008 kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych. 
 
 
 

Uchwałą Nr 75/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. uchwalono 
budżet na rok 2008. 

Dochody ustalono na kwotę 25.061.088 zł, a wydatki ustalono na kwotę 25.770.560 
zł, w tym na wydatki majątkowe 2.429.200 zł. 

W § 10 uchwały ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  
i pożyczek w kwocie 2.050.000 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
1.550.000 zł. 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów. 

Proponuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.550.000 zł  
z rozłożeniem spłaty na okres 6 lat. 
 W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest w pełni 
uzasadnione.   
 
 
 
 
 
                                                                                

 
 


