UCHWAŁA NR 82 /2019
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU
z dnia 18 czerwca 2019r

w sprawie: zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz.506.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2019 kredyt długoterminowy w wysokości do
2.900.000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy zł) na finansowanie planowanego deficytu
budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
§ 2. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy, poczynając od
2020r. 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 82 /2019
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie: zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego
Uchwałą Nr 16/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. zatwierdzono
budżet na rok 2019.
Dochody ustalono na kwotę 48.714.532, 81, a wydatki ustalono na kwotę 50.105.294,81 w
tym na wydatki majątkowe 4.322.291,00 zł.
W § 11 uchwały określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w
kwocie 4.460.734,00 zł w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.500.000,00 zł;

W § 13 pkt 2 uchwały upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których
mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 6 kwota 2.960.734,00 zł;

• Uchwałą Nr 70/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r dokonano zmian w
budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2019r.
Dochody ustalono na kwotę 50.788.288,92 a wydatki ustalono na kwotę 53.380.013,92 zł w
tym na wydatki majątkowe 5.536.291,00 zł
Deficyt budżetu na rok 2019 w kwocie 2.591.725,00 zł, zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.
§ 11 otrzymuje brzmienie „ Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek w kwocie 4.400.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżet Gminy i Miasta w kwocie 1.500.000 zł;

§ 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie „ Upoważnia się Burmistrza do:
zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach
publicznych, określonych w załączniku Nr 6 - kwota 2.900.000 zł;

Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy, poczynając od
2020r. przez okres 12 lat.
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco”.

