
UCHWAŁA NR XXII/165/21 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się w roku budżetowym 2021 zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 
1.526.090,84 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 
84/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku. 

§ 2. Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie spłacony w latach 2022–2035. 

§ 3. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami zostaną zaplanowane w budżetach lat następnych, 
w których przypadać będą terminy spłat. 

§ 4. Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, przeznaczone zostaną środki stanowiące 
dochody własne Gminy Cielądz, w tym wpływy z podatku od nieruchomości oraz udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

§ 5. Zabezpieczenie kredytu nastąpi w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

§ 6. Podjęcie czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu dokonuje Wójt Gminy 
Cielądz. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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Uzasadnienie

Wypełniając ustalenia zawarte w Uchwale Rady Gminy Cielądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na
2021 rok przygotowany został projekt niniejszej uchwały, upoważniający Wójta Gminy Cielądz do podjęcia
czynności zmierzających do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku do wysokości
1.526.090,84 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 305) zawartymi w art. 89ust. 1jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki
oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. W wyniku
powyższych zapisów w ustawie, w treści uchwały przewidziano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na
sfinansowanie planowanego deficytu gminy, a spłatę rat zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022-2035.

W celu dokonania czynności wyboru banku i zaciągnięcia kredytu niezbędne jest upoważnienie Wójta
Gminy Cielądz do przeprowadzenia procedury na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu
wyłonienia banku kredytującego i zawarcia stosownej umowy kredytowej.

Ponadto, stosownie do art. 91 ustawy o finansach publicznych, Gmina ubiegająca się o kredyt na
finansowanie planowanego deficytu, po podjęciu niniejszej uchwały zobowiązana jest uzyskać opinię
regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu w kwocie określonej w niniejszej uchwale.
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