UCHWAŁA NR XLIII.420.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Halinów w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077),
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 10 500 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset
tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
§ 2. Spłata rat kapitałowych kredytu nastąpi w latach
2018 – 2033 i zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.
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§ 3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z oprocentowaniem i innymi kosztami stanowić będzie
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
§ 4. Szczegółowe warunki dotyczące kredytu zostaną ustalone w umowie z Bankiem wyłonionym
w przetargu na obsługę kredytu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
W związku z planowanym deficytem w budżecie Gminy Halinów w 2018 roku na realizację zadań
inwestycyjnych oraz koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów występuje
konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 10 500 000,00 zł, w celu zabezpieczenia
środków.
Dla zmniejszenia rocznych obciążeń budżetu spłatami rat kapitałowych przyjęto dłuższy okres spłaty
tj. lata 2019 – 2033. Planowany kredyt w kwocie 10 500 000,00 zł został ujęty w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Halinów na lata 2018 – 2033.
Wskaźnik długu Gminy w okresie spłaty planowanego kredytu tj. w latach 2019 – 2033 nie przekracza
dopuszczalnego limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w/s finansów publicznych.
Organem uprawnionym do zaciągania kredytów długoterminowych jest Rada Miejska. W związku
z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

