
UCHWAŁA XLI/290/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 19 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy Olszanka 
uchwala,  co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 2 040 000,00 zł (słownie: dwa miliony 
czterdzieści tysięcy zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, 
z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.

§ 2. 1. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2018-2030, 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. Zabezpieczeniem spłaty długoterminowego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją 
wekslową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Id: E6945143-9A78-4BCE-A398-AF1B74F85DC5. Podpisany Strona 1



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 2018 rok, określonego Uchwałą Nr XXXV/238/2017 Rady
Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na
rok 2018 ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym na łączną kwotę 2 205 278,00 zł.
Kredyt w wysokości 2 040 000,00 zł zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu
budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na:

1) finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych (wkład własny) tj.

- Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z
rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej – kwota 1 000 000,00 zł;

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich - kwota
100 000,00 zł.

2) finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych tj:

- Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Przylesie – kwota
110 000,00 zł;

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie – kwota 242
500,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1180O na odcinku Pogorzela – Michałów celem
zwiększenia bezpieczeństwa ułatwienia komunikacji – kwota 160 000,00 zł;

- Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w
Krzyżowicach – kwota 300 000,00 zł;

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220 – kwota
127 500,00 zł.

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2018-2030 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 2018-2030. Zabezpieczeniem
spłaty długoterminowego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
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