
UCHWAŁA NR XIX/172/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów 
dwieście tysięcy złotych), na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłodawa w latach 2020-2021 
i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2020-2021. 

§ 2. Ustalić, iż kwoty transz uruchamianych w poszczególnych latach określone będą w uchwale 
budżetowej na dany rok. Łączna kwota kredytu wynosić będzie 7.200.000 zł, a w poszczególnych latach 
uruchamianie transz następować będzie wg poniższego zestawienia: 

᠆ w roku 2020 – 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), 

᠆ w roku 2021 – 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). 

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 4. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych Gminy Kłodawa w latach 2021-2026, 
natomiast spłata odsetek następować będzie w latach 2020-2026. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2021 ujęto zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m.
Kłodawa”, które sfinansowane zostanie z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochodów
własnych oraz z kredytu długoterminowego. Spłata rat kredytowych następować będzie z dochodów
własnych gminy w latach 2021-2026, natomiast odsetki będą spłacane od kolejnego miesiąca po
uruchomieniu transzy kredytu.
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