
 
Uchwała Nr    XXXIII / 195 /2013 

Rady Miejskiej  w Stawiszynie 

z dnia 3 października  2013 roku 

 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego. 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ) 

oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach 

publicznych (tj. Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w 

Stawiszynie uchwala co następuje: 
 
                                                                   § 1 
 

Zaciąga się w 2013 roku kredyt długoterminowy  w wysokości 253.385 -zł 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć 

złotych) na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 

dochodach na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy Ośrodku 

Zdrowia w Stawiszynie” kwota  193.385,00 oraz  „Przebudowa przepompowni 

ścieków w Zbiersku ” kwota 60.000,00 zł. 

  

                                                                   § 2 

Na zabezpieczenie spłaty kredytu określonego w § 1 wyraża się zgodę na 

wystawienie w imieniu Gminy i Miasta Stawiszyn weksla „In blanco” wraz z 

deklaracją wekslową. 

 
 

§ 3 
 

Spłata kredytu dokonywana będzie w latach 2015 – 2019  z dochodów własnych 

budżetu gminy i miasta. 
 

§ 4 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 
 

                                                                  § 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . 
 
 
 
                                                               
 



                                                    Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/195/2013 

                                                    Rady Miejskiej w Stawiszynie  

                                                    z dnia 3 października 2013 roku. 

 

 

 

             Art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) stanowi, że do 

wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy dotyczących zaciągania pożyczek i kredytów 

długoterminowych, natomiast art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) 

upoważnia jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania pożyczek i 

kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

 W związku z powyższym postanawia się w roku bieżącym zaciągnąć 

kredyt długoterminowy do wysokości 253.385 zł. 

Przedmiotowy kredyt pozwoli sfinansować zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 

parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Stawiszynie” kwota  193.385,00 oraz  

„Przebudowa przepompowni ścieków w Zbiersku ” kwota 60.000,00 zł., gdyż 

posiadane środki w budżecie są zbyt małe, by zrealizować zaplanowane 

przedsięwzięcie w całości ze środków własnych gminy. 

Mając na uwadze powyższe wywołanie niniejszej uchwały jest celowe i 

uzasadnione.  

  

 

 

 

 


