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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zaciąga się w roku 2019 kredyt długoterminowy do kwoty 3 200 000,00 zł (słownie złotych: trzy
miliony dwieście tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Bank, w którym będzie zaciągnięty kredyt, zostanie wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych.
§ 2. 1. Spłata kredytu, określonego w § 1, nastąpi w terminie do 5 lat, począwszy od 2020 roku.
2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony, będą wpływy z podatku od nieruchomości.
§ 3. Zaciągnięty kredyt służy sfinansowaniu następujących wydatków majątkowych: Budowa dróg gminnych –
ulicy Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, Modernizacja
Przedszkola w Bukowie Śląskiej - etap II.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior
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Uzasadnienie
Zgodnie z uchwałą Nr 82/VIII/19 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałą Nr 83/VIII/19 z dnia 30 maja zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok w budżecie Gminy Namysłów planuje przychody z tytułu zaciągnięcia
kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, który wynika
z realizacji następujących wydatków majątkowych: Budowa dróg gminnych – ulicy Lipowej, Podleśnej
i Brzozowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, Modernizacja Przedszkola w Bukowie
Śląskiej - etap II.
Na mocy postanowień art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym zaciąganie zobowiązań
długoterminowych należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego, zatem konieczne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały. W art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określono, że jednostki samorządu
terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe z przeznaczeniem na:
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, finansowanie planowanego deficytu, spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów
i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. Przeznaczenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w niniejszej uchwale jest zatem zgodne
z wymogami ustawowymi.
Projektodawca: Burmistrz
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