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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

UMOWA - projekt 
 
 
w dniu ................... pomiędzy Gminą Dobrzyca zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną 
przez: 
Wójta  Gminy – mgr  Jarosława  Pietrzaka 
przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy – mgr Ewy Rybki 

 
a 

 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 
................................................................................. 
 

zawarto umowę następującej treści: 
 

§1 
Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w wysokości 2 200 000,00 PLN  
słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100 
z przeznaczeniem na  sfinansowanie deficytu budŜetu gminy   
 
w okresie od dnia ......................... do dnia  20.12.2015r.  w kwocie 2 200 000,00 PLN 
(słownie:  dwa miliony dwieście złotych 00/100) 
 

§ 2 
Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w dwóch transzach: 
 

- I transza - w dniu podpisania  umowy  w kwocie  1.500.000 PLN 
- II transza – 15 października 2010 r. w kwocie 700.000 PLN 

 
 
 
Uruchomienie kredytu nastąpi przez uznanie kwotą kredytu rachunku bankowego 
Kredytobiorcy w  Banku Spółdzielczym w Dobrzycy nr 20 8409 0001 0000 0101  2000 0006. 

 
§ 3 

Uruchomienie kredytu określone w §2 nastąpi po spełnieniu następującego warunku: 
 

1) ustanowieniu prawnej formy zabezpieczenia kredytu. 
2) dokonania opłaty prowizyjnej. 
 

§ 4 
Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu w następujących terminach i kwotach: 
 

Rata Dzień spłaty raty Wysokość raty w PLN 
1. 20.01.2011 37 400,00 
2. 20.02.2011 36 600,00 
3. 20.03.2011 36 600,00 
4. 20.04.2011 36 600,00 
5. 20.05.2011 36 600,00 
6. 20.06.2011 36 600,00 
7. 20.07.2011 36 600,00 
8. 20.08.2011 36 600,00 
9. 20.09.2011 36 600,00 
10. 20.10.2011 36 600,00 
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11. 20.11.2011 36 600,00 
12. 20.12.2011 36 600,00 
13. 20.01.2012 37 400,00 
14. 20.02.2012 36 600,00 
15. 20.03.2012 36 600,00 
16. 20.04.2012 36 600,00 
17. 20.05.2012 36 600,00 
18. 20.06.2012 36 600,00 
19. 20.07.2012 36 600,00 
20. 20.08.2012 36 600,00 
21. 20.09.2012 36 600,00 
22. 20.10.2012 36 600,00 
23. 20.11.2012 36 600,00 
24. 20.12.2012 36 600,00 
25. 20.01.2013 37 400,00 
26. 20.02.2013 36 600,00 
27. 20.03.2013 36 600,00 
28. 20.04.2013 36 600,00 
29. 20.05.2013 36 600,00 
30. 20.06.2013 36 600,00 
31. 20.07.2013 36 600,00 
32. 20.08.2013 36 600,00 
33. 20.09.2013 36 600,00 
34. 20.10.2013 36 600,00 
35. 20.11.2013 36 600,00 
36. 20.12.2013 36 600,00 
37. 20.01.2014 37 400,00 
38. 20.02.2014 36 600,00 
39. 20.03.2014 36 600,00 
40. 20.04.2014 36 600,00 
41. 20.05.2014 36 600,00 
42. 20.06.2014 36 600,00 
43. 20.07.2014 36 600,00 
44. 20.08.2014 36 600,00 
45. 20.09.2014 36 600,00 
46. 20.10.2014 36 600,00 
47. 20.11.2014 36 600,00 
48. 20.12.2014 36 600,00 
49. 20.01.2015 37 400,00 
50. 20.02.2015 36 600,00 
51. 20.03.2015 36 600,00 
52. 20.04.2015 36 600,00 
53. 20.05.2015 36 600,00 
54. 20.06.2015 36 600,00 
55. 20.07.2015 36 600,00 
56. 20.08.2015 36 600,00 
57. 20.09.2015 36 600,00 
58. 20.10.2015 36 600,00 
59. 20.11.2015 36 600,00 
60. 20.12.2015 36 600,00 

SUMA 2 200 000,00 
 
 

 

Ostateczny termin spłaty kredytu -  20.12.2015r. 
Za dzień spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek w Banku. 

 
§ 5 

Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi WEKSEL  WŁASNY  IN  BLANCO  kredytobiorcy 
wraz z deklaracją wekslową wystawcy . 
Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu obciąŜają Kredytobiorcę. 
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§ 6 

1. Kredyt jest oprocentowany według  zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresach, 
za które naliczane są odsetki, a oprocentowanie oparte jest o stawkę  WIBOR 1M powiększoną o 
marŜę Banku w wysokości .............. p.p. 
2. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w całym okresie kredytowania i wynosi na dzień 
zawarcia umowy  ............% w stosunku rocznym. 
3. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych. Oprocentowanie zmienne naliczane jest 
w okresach miesięcznych – oprocentowanie na kaŜdy kolejny okres odsetkowy będzie ustalone  
w oparciu o stawkę  WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych notowana ostatniego dnia 
miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu odsetkowego powiększona o marŜę Banku w 
wysokości  ............ p.p.  
 

§ 7 
Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach  miesięcznych wg kalendarza: 
miesiąc rzeczywista liczba dni, a rok 365 dni oraz płatne w terminach miesięcznych określonych 
w § 4 na podstawie dyspozycji z rachunku bieŜącego nr 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006 
począwszy od dnia  20.01.2011r. 
 

§ 8 
Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości  .........% kredytu tj. .......... PLN płatną w 
dniu uruchomienia transzy kredytu. 
W przypadku niewykorzystania kredytu prowizja nie jest zwracana. 
 

§ 9 
1. W przypadku niespłacenia części lub całości kredytu (wraz z naleŜnymi odsetkami) w 

terminie określonym w niniejszej umowie, naleŜność ta jest traktowana przez Bank jako 
zadłuŜenie przeterminowane. 

2. Od kredytu nie spłaconego w  terminie  ustalonym  w  umowie  kredytowej, lub w przypadku  
wypowiedzenia w części lub w całości umowy kredytu, Bank pobiera odsetki  według stopy 
procentowej dla naleŜności przeterminowanych, tj. czterokrotność stopy kredytu 
lombardowego aktualnie  20 % w stosunku rocznym. 

 
§ 10 

 
1. Kredytobiorca oświadcza, Ŝe poddaje się dobrowolnie egzekucji na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego co do wszelkich roszczeń Banku, wynikających z niniejszej umowy. 
2. Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłuŜenia wynoszącej nie 
więcej niŜ  ...................... (słownie złotych: .............................................................................). 
3. Bank ma prawo do dnia ..................... wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu 
tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 obejmującemu roszczenia wynikające 
z tytułu zawieranych umów kredytowych. 
4. Przez zadłuŜenie, o którym mowa w ust. 2 strony rozumieją w szczególności: 

-  wymagalny kapitał, 
      -  odsetki, 
      -  odsetki karne, 
      -  koszty windykacji. 
 

§ 11 
 

W razie zagroŜenia spłaty kredytu w terminach wynikających z umowy na skutek pogorszenia 
się płynności płatniczej, stanu majątkowego Kredytobiorcy lub niespełnienia innych 
postanowień umowy, Bank zastrzega sobie prawo do Ŝądania natychmiastowej spłaty kredytu 
wraz z odsetkami. 
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Termin wypowiedzenia umowy ustala się na 30 dni. Termin wypowiedzenia liczony jest od dnia 
następnego po doręczeniu Kredytobiorcy pisma wypowiadającego umowę. W okresie 
wypowiedzenia Bank nie udziela nowych kredytów i nie dopuszcza do zwiększenia zadłuŜenia z 
tytułu kredytów juŜ przyznanych w stosunku do zadłuŜenia występującego w dniu 
wypowiedzenia. 

 
§ 12 

Kredytobiorca pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej zobowiązuje się do składania w 
Banku sprawozdań oraz przedstawiania informacji i dokumentów, niezbędnych  do oceny jego 
sytuacji finansowej w kaŜdym roku kredytowania, tj.: 
-  uchwały budŜetowej na rok bieŜący, 
- sprawozdania z wykonania budŜetu na koniec minionych kwartałów roku bieŜącego,  sporzą-  
   dzane dla  RIO: Rb-NDS, Rb-Z, 
-  uchwała Rady o udzieleniu absolutorium Wójtowi  za rok poprzedni, 
-  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłoŜonym sprawozdaniu  
    z wykonania budŜetu za rok zakończony oraz opinii RIO o projekcie budŜetu oraz  prognozie        
    długu publicznego, 
- informacja o zobowiązaniach Kredytobiorcy z tytułu nowych poŜyczek, kredytów, udzielonych  
   poręczeń i gwarancji, 

 
§ 13 

1 Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga pisemnego aneksu. 
2 Informacje dotyczące umowy: 

1/ Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie, który określa art. 94 
ustawy Pzp.  

2/ Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 
formie aneksu podpisanego przez obie strony,  pod rygorem niewaŜności. 

3/ Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia zmian  w umowie, które będą 
mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemoŜliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek 
z następujących sytuacji: 

- zmiany terminu wykonania umowy polegającej na skróceniu jego okresu, pod 
warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie Zamawiającego, 

- konieczności wprowadzenia zmian wynikających z przekształcenia stron umowy bądź 
zmiany osób uprawnionych do występowania w imieniu stron. 

4/ Wprowadzenie zmian jest moŜliwe tylko w sytuacji gdy są one korzystne dla 
Zamawiającego. 

 
§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa 
bankowego, kodeksu cywilnego oraz regulamin kredytowania Banku. 
 

§ 15 
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla  Banku, 3 egz. dla  
Kredytobiorcy.  
 
                    BANK                                                                  KREDYTOBIORCA 

 
 
                                                                         KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  GMINY 


