
          UCHWAŁA Nr XXXIV/264/2018       

Rady Gminy Gaworzyce 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

 

   Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 9 lit. c i art.58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 

w związku z Uchwałą  Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2017 

roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce (ze zm.) oraz 

Uchwałą Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 (ze zm.) uchwala co następuje: 

      

      § 1. 

Zaciągnąć kredyt długoterminowy na rynku krajowym, w postępowaniu 

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

w wysokości 4.388.423,10 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy 

czterysta dwadzieścia trzy złote 10/100) w latach 2018 – 2019 z tego: 

1. Pierwsza transza w 2018 roku, kwota kredytu 2.765.196,64 zł na sfinansowanie: 

a)  planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 1.075.186,13 zł                            

w związku z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

Wierzchowicach” 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 290.150,51 zł, 

c) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE                              

w wysokości 1.399.860,00 zł.  

2.  Druga transza w 2019 roku, kwota kredytu 1.623.226,46 zł na sfinansowanie: 

a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.023.087,46 zł, 

b) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w 

wysokości 600.139,00 zł.  

 

      § 2. 

1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2028. 

2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą środki unijne oraz dochody własne gminy.   

 

       



§ 3. 

Ustanawia się zabezpieczenie planowanego kredytu, o którym mowa w § 1 w formie weksla 

in blanco wraz z deklaracją wekslową.   

 

      § 4. 

Harmonogram spłaty ujęto w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Gaworzyce. 

 

      § 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

 

      § 6. 

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 maja 2018 r.                     

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

 

      § 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                Danuta Pawliszyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Gaworzyce                           

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 

Gmina Gaworzyce w latach 2015 – 2019 będzie realizowała zadanie inwestycyjne pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach” w związku z tym 

konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

w wysokości 4.388.423,10 zł ( słownie cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy 

czterysta dwadzieścia trzy złote 10/100). 

 

W związku z podziałem zadania na  etapy wypłata kredytu będzie podzielona na dwie transze:  

1. Rok 2018 – 2.765.196,64 zł  

2. Rok 2019 – 1.623.226,46 zł  

Razem :          4.388.423,10 zł  w tym: 

 

-  wkład własny: 

1. Rok 2018 – 1.365.336,64 zł 

2. Rok 2019 – 1.023.087,46 zł 

Razem:           2.388.424,10 zł  

 

- planowane dofinansowanie ze środków Unijnych: 

1. Rok 2018 – 1.399.860,00 zł 

2. Rok 2019 –    600.139,00 zł 

Razem:           1.999.999,00 zł  

 

Jednak dofinansowanie w planowanej wysokości 1.999.999,00 zł będzie przekazane po 

ukończeniu całej inwestycji tj. w 2019 roku, co zostało ujęte w wieloletniej  prognozie 

finansowej.  

 

Okres spłaty kredytu planowany jest na lata 2019-2028. 

Planowana wypłata transzy w 2018 roku w kwocie 2.388.424,10 zł mieści się w limicie 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2018 rok  który zgodnie z §14 lit. 

„b”, „c” i „d”  Uchwały Nr XXIX/232/2018 (ze zm.)  Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok wynosi 

ogółem  5.296.400,17 zł. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Przychody 2018 

Lp. Treść § 

 

Kwota 

1.  Przychody z zaciągniętych pożyczek na 

finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej   w tym: 

a) Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i 

Szkolna   

b) Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Wierzchowice cz.1 

–Budowa i przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz przebudowa sieci 

wodociągowej (planowane) 

903 2.865.299,00 

 

 

1.465.439,00 

 

1.399.860,00 

 

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym w tym: 

a)  Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i 

Szkolna  (planowane – wkład własny)                           

b)  Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Wierzchowice cz.1 

–Budowa i przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz przebudowa sieci 

wodociągowej (planowane – wkład własny)                                         

c)  pożyczka z WFOŚiGW na realizację 

zadania ,,Instalacja lamp solarnych na terenie 

gminy Gaworzyce” –etap III                                                      

952 2.431.101,17 

                                 

1.033.828,53 

 

1.365.336,64                                

 

                                       

 

31.936,00                                   

Ogółem kredyty i pożyczki  5.296.400,17 

 

 

W roku 2019 zostanie wypłacona druga transza kredytu w wysokości 1.623.226,46 zł, która 

została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przychody 2019 

Lp. Treść § 

 

Kwota 

1.  Przychody z zaciągniętych pożyczek na 

finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej   w tym: 

b) Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Wierzchowice cz.1 

–Budowa i przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz przebudowa sieci 

wodociągowej (planowane) 

903 600.139,00 

 

 

           600.139,00 

 

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym w tym: 

b)  Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Wierzchowice cz.1 

–Budowa i przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz przebudowa sieci 

wodociągowej (planowane – wkład własny)                          

 

952 1.023.087,46 

                                 

1.023.087,46                             

 

                                                                       

Ogółem kredyty i pożyczki  1.623.226,46 

 

 

 

 

Wybór banku, z którym zostanie podpisana umowa na udzielenie kredytu zostanie  dokonany 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Kredyt wraz z odsetkami spłacany będzie ze środków unijnych oraz dochodów własnych 

Gminy, a zabezpieczeniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

 

 


