
 

 

UCHWAŁA NR 295/XXXVIII/14 

RADY GMINY W MOCHOWIE 

z dnia 5 września 2014 roku 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

 

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
)  oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
2
) 

 

uchwala się , co następuje: 

 

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie  2 870 000,00 zł (słownie: dwa 

miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym: 800 000,00 zł na spłatę rat 

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 2 070 000,00 zł na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu gminy Mochowo. 

 

§ 2. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny In blanco wraz  

z deklaracją wekslową.  

 

§ 3. Spłata kredytu nastąpi w latach od  2015 roku  do 2024 roku. 

 

§ 4. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą  dochody własne gminy pochodzące  

z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r, poz. 379 

2
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, i z 2014 r. poz. 379,  

   poz. 911 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na okres 10 lat w wysokości 

2 870 000,00 zł  z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  

w wysokości 800 000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy  

w wysokości 2 070 000,00 zł 

Kredytodawca zostanie wyłoniony na podstawie postępowania zgodnego z wymogami 

ustawy o zamówieniach publicznych.  

Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa według 

stawki WIBOR. Marża banku będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu, nie 

ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu. 

 


