
UCHWAŁA XVIII/139/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 23 września 2016 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) 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.) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy zł 
00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie 
gminnych zadań inwestycyjnych.

§ 2. 1. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2016-2026, 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 2016 rok, określonego Uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Gminy

Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok

ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na

łączną kwotę 1 006 385,00 zł.

Kredyt w wysokości 180 000,00 zł zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu

budżetu w 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych: tj

- Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Jankowicach Wielkich (działka 13/24) - kwota

135 000,00 zł

- Przebudowa nawierzchni części drogi wewnętrznej w Jankowicach Wielkich (działka 123/9) –

kwota 15 000,00 zł

- Zakup samochodu pożarniczego w kwocie 30 000,00 zł.

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2016-2026, 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 2016-2030.
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