
UCHWAŁA NR XXVIII/224/2017 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 29 listopada 2017 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego 

              

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.89 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku                            

z Uchwałą Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce (ze zm.) oraz Uchwałą Nr 

XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok (ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale Rady Gminy Gaworzyce Nr XXIII/186/2017 z dnia 15 maja 2017 r.                          

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (ze zm.) 

§ 1 otrzymuje brzmienie: 

Zaciągnąć kredyt długoterminowy na rynku krajowym, w postępowaniu 

przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

w wysokości 4.638.233,95 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy 

dwieście trzydzieści trzy złotych 95/100) na sfinansowanie:  

1.  planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 rok w wysokości – 3.131.591,00 zł (wkład 

własny na realizację zadania pn.”Budowa Przedszkola w Gaworzycach), 

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej w wysokości – 1.506.642,95  zł. 

 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XXIII/186/2017 z dnia 15 

maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pozostają bez zmian. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                  Przewodnicząca Rady Gminy 

 
                   Danuta Pawliszyn 

 

 

                                                                                                 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/224/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia                        

29 listopada  2017r. 

 

   W związku z pozyskaniem kolejnego dofinansowania ze środków UE wystąpiła 

konieczność wprowadzenia drugiej zmiany Uchwały Rady Gminy Gaworzyce                                 

Nr XXIII/186/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

(ze zm.) w ten sposób iż wysokość zaciągniętego kredytu pozostaje bez zmian : 

4.638.233,95 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście 

trzydzieści trzy złotych 95/100) , zmianie ulega wysokość kwot określona w punktach 1 i 

2 czyli na sfinansowanie:  

1.planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 rok w wysokości – 4.065.629,49 zł ( przed 

zmianami wkład własny na realizację zadania pn.”Budowa Przedszkola w Gaworzycach)  , po 

drugiej zmianie punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1.planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 rok w wysokości – 3.131.591,00 zł (wkład 

własny na realizację zadania pn.”Budowa Przedszkola w Gaworzycach), 

2.wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej w wysokości – 572.604,46 zł było przed zmianami , po drugiej  zmianie 

punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2.wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej w wysokości – 1.506.642,95  zł ( wzrost do drugiej zmiany wynosi 

345,806,61 zł, a wzrost ogółem wynosi: I wzrost 588.231,88 zł +345.806,61 zł = 934.038,49 

zł ). 

Pozostałe postanowienia Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XXIII/186/2017 z dnia 15 

maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 


