
UCHWAŁA NR XXVI/205/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 862 000,00 zł 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 2 pkt. 2a uchwały Rady 
Miejskiej w Pińczowie Nr XVIII/163/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów 
na 2012 rok, uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się, że Gmina Pińczów zaciągnie kredyt długoterminowy w wysokości 3 862 000,00 zł na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie 
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących 2012 roku. 

2. Zadania inwestycyjne finansowane z kredytu ujęte są w załączniku nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie 
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” i załączniku nr 4 – „Plan zadań inwestycyjnych rocznych 
w 2012 r.” do uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVIII/163/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2012 rok. 

§ 2. 

1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne przyszłych okresów pochodzące 
z podatków i opłat lokalnych. 

2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2025. 

3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „In blanco” Gminy Pińczów wraz z deklaracją wekslową. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Podjęcie przez Radę Miejską odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wynika 
z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych oraz jest konieczne z uwagi na 
warunki stawiane przez banki, które przystępują do przetargu. Rada Miejska podejmując taką uchwałę, wskazuje 
przeznaczenie kredytu, źródła spłaty kredytu, termin spłaty oraz formę zabezpieczenia spłaty kredytu. 
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