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UCHWAŁA NR XXV/..../18
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu gminy na rok 2018 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami)1)   oraz art. 89 ust.1 
pkt 2,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Olsztyn uchwala co następuje:

§ 1. 
 .Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5 300 000 zł (słownie: pięć  milionów 

złotych ) na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy Olsztyn.

§ 2. 
Kredyt, o którym mowa w §1 zostanie spłacony w latach 2019 – 2023.

§ 3. 
1. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych gminy.

2. Środki na spłatę rat kredytu wraz z odsetkami zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Olsztyn 
w latach następnych, w których przypadają raty spłaty kredytu.

§ 4. 
Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu będzie weksel in blanco 

z deklaracją wekslową

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Dz.U.z 2017 r. poz. 2232   Dz.U. z 2018 r. poz. 130
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. został uchwalony budżet
na rok 2018. Dochody ustalono na kwotę 39 239 656,00 zł, a wydatki ustalono na kwotę
48 916 668,20 zł.

W § 2 ust. 1 w/w uchwały został określony deficyt budżetu w wysokości 9 677 012,20 zł,
sfinansowany:

1)przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 300 000 zł,

2)przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek
w łącznej kwocie 3 323 595,00 zł,

3)przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie 1 053 417,20 zł.

W § 2 ust. 3 pkt 2 w/w uchwały ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 8 623 595,00 zł.

Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy, poczynając od 2019 r.
przez okres 5 lat. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją
wekslową

Zadłużenie z tytułu powyższego kredytu nie wpłynie znacząco na wskaźniki zadłużenia Gminy.
Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym
2018 i latach następnych.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska
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