
-projekt-UCHWAŁA  NR IX/ /2015 

Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 9 lit „c” i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938  

i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r.  

poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189 i poz. 1190) 

  

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

 Rada Gminy Zębowice postanawia zaciągnąć długoterminowy kredyt  

do wysokości 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w następujących 

transzach: 

� w roku 2015 – do wysokości 400 000 zł, 

� w roku 2016 – do wysokości 350 000 zł, 

z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego 

 

§ 2 

 

1. Ustala się następujący harmonogram spłat kredytu: 

� w roku 2017 – do wysokości 375 000 zł 

� w roku 2018 – do wysokości 375 000 zł. 

2. Kredyt zabezpieczony będzie w formie weksla in blanco na zasadach określonych  

w deklaracji od weksla. 

3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy, tj. z wpływów z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

 

§ 3 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Uzasadnienie: 

Kredy ten umożliwi zakup samochodu jeszcze w tym roku. Koszt kredytu wyniesie 53 tys. zł, natomiast 

wzrost podatku VAT od 01 stycznia 2016 r. będzie wynosił 104 tys. zł. Wartość zaciąganego w 2015 r. kredytu 

zostanie zmniejszona w przypadku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego poniżej planowanej kwoty, 

uzyskania wsparcia finansowego z zewnątrz, bądź wystąpienia na koniec 2015 r. wolnych środków, tj. środków 

pieniężnych na koncie bankowym. 

 

 

Opracowała: Irena Dzikowska 

 

 


