
UCHWAŁA NR XXIII/142/2020 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera c i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tj. 
Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 750.000,00 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt 
tysięcy zł 00/100). 

§ 2. Kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 
w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

§ 3. 1.  Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie spłacony w okresie od roku 2021 do roku 2028 z dochodów 
własnych Gminy, wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych, a w przypadku ich braku z kredytów. 

2.  Formą zabezpieczenia spłaty kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych 
związanych z zawarciem umowy w sprawie zaciągnięcia kredytu określonego w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 5. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Piotr Mikinka 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/142/2020 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 16 września 2020 r. 

Uzasadnienie  

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 750.000,00 zł. 

Planowany kredyt mieści się w przychodach i rozchodach zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 
2020.
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