
UCHWAŁA NR XXXV/249/22 
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie art. 18 ust 2  pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 559, 583, 1005) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 
2270, z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 
złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym na wkład 
własny do realizacji zadania pn.: ”Remont drogi gminnej nr 117309E” w ramach dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 

§ 2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu określonego w § 1 będzie weksel własny „in blanco” wraz 
z deklaracją wekslową. 

§ 3. Spłata kredytu wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu 
podatków i opłat lokalnych oraz z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. 

§ 4. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2023-2026. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 6. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zenon Swędrak 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą 
zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z planem przychodów na 2022 rok, określonego Uchwałą Nr XXX/215/2022 Rady 
Gminy Kiełczygłów z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów na 
rok 2022 ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na 
łączną kwotę 375.000,00 zł.  

Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku z 
przeznaczeniem na: 

1) finansowanie zadań z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wkład własny) tj. - 
Remont Drogi Gminnej nr 117309E” 

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2023-2026, co ma odzwierciedlenie 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2028. 
Zabezpieczeniem spłaty długoterminowego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 
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