
UCHWAŁA NR XXV/147/17
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu bankowego  w latach 2017 - 2018 
na finansowanie zadania pn.  "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu"

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 ( 
tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz  Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 89 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, poz. 1948, 
poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 roku poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie: 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy 
złotych, 00/100) na finansowanie zadania pn.  "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu" w transzach w 
latach 2017 – 2018:

1) w 2017 roku do kwoty 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych, 00/100);

2) w 2018 roku do kwoty 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych, 00/100).

§ 2. Wybór banku i podpisanie umowy o udzielenie i obsługę kredytu nastąpi z uwzględnieniem przepisów 
ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 3. Spłata kredytu następować będzie w latach 2020 - 2027 z dochodów własnych gminy tj. z podatku od 
nieruchomości od osób prawnych.

§ 4. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu długoterminowego w formie weksla własnego in  blanco wraz z 
deklaracją wekslową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 i podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXV/147/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu bankowego w latach 2017-
2018 na finansowanie zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu"

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie

2.200.000,00 zł na finansowanie zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu" w

transzach w latach 2017-2018 , zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami

– art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – do

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań

finansowych.

Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych –

suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale

budżetowej.

Na etapie podejmowania niniejszej uchwały nie można określić, który bank będzie udzielał

kredytu gdyż musi być on wybrany zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Przygotowując stosowną ofertę zakłada się trzyletni okres karencji a okres spłaty przewiduje

się na lata 2020-2027 w równych ratach. Ostateczne wielkości rat uzależnione będą od

przeprowadzonych negocjacji.

Podsumowując przedstawione argumenty wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały.
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