
UCHWAŁA NR III/13/2018 

    RADY  GMINY GAWORZYCE 

           z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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. 

W Uchwale Rady Gminy Gaworzyce Nr XXXIV/264/2018  z dnia 29 czerwca 2018 r. 

zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 roku 2019 na sfinansowanie: 

1. planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 698.645,67 zł w związku      

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

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.689.778,43 zł.  

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej w wysokości 1.999.999,00 zł w związku z realizacją zadania                              

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach”.” 

       

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący Rady Gminy 

 

         Edward Białek 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały  Nr III/13/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 r.: 

 

 

Gmina Gaworzyce w latach 2015 – 2019 realizuje zadanie inwestycyjne pn. 

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

koniecznym było  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 uchwale Nr XXXIV/264/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku uchwalono zaciągnięcie w/w 

kredytu w dwóch transzach: 

1. Pierwsza transza w 2018 roku wysokości 2.865.196,64 zł  

2. Druga transza w 2019 roku w wysokości 1.623.226,46 zł  

W związku z opóźniającymi się pracami dotyczącymi w/w inwestycji tym samym realizacją 

płatności za wykonanie zadania planowaną na 2019 rok, kredyt zostanie uruchomiony                         

w pełnej wysokości tj. 4.388.423,10 zł w roku 2019.  

Pozostałe postanowienia Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XXXIV/264/2018 z dnia 29 

czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pozostają bez zmian.   

  

 

 

 

 


