UCHWAŁA XXIX/205/2017
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz
art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,
poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Gminy
Olszanka uchwala, co następuje:
§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion
pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku
z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.
§ 2. 1. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2017-2030, przy uwzględnieniu
okresu karencji w spłacie kapitału do końca 2020 roku.
2. Źródłem spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne gminy – podatek od
nieruchomości oraz podatek rolny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Wanda Galant
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą
zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z planem przychodów na 2017 rok, określonego Uchwałą Nr XXII/166/2016 Rady Gminy
Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na
łączną kwotę 3 924 993,09 zł.
Kredyt w wysokości 1 593 000,00 zł zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu
budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych tj:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716,93-11+141,00 (dotacja
dla Samorządu Wojewódzkiego) - kwota 250 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej
nr 1179 O w miejscowości Gierszowice – kwota 330 000,00 zł;
- Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie, położonej
na działkach nr 935/1,963,968,934 – kwota 360 000,00 zł;
- Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w
Krzyżowicach – kwota 285 000,00 zł;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w
Krzyżowicach – kwota 169 400,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli – kwota
168 600,00 zł;
- Termomodernizacja elewacji frontowej w PZSP w Przylesiu – kwota 30 000,00 zł.
Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2017-2030 przy uwzględnieniu okresu
karencji w spłacie kapitału do końca 2020 roku, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Olszanka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030.
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