UCHWAŁA NR VI/89/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z
2019 r. poz. 506 ) oraz w związku z § 2. ust. 2 lit „b” Uchwały Nr VI/87/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Zaciągnąć w 2019 roku kredyt długoterminowy na łączną kwotę do wysokości 5.800.000,- zł (słownie:
pięć milionów osiemset tysięcy złotych)
§ 2. 1. Kredyt, o którym mowa w § 1, będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy w 2019 roku.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których termin spłaty upływa w 2019 roku.
§ 3. 1. Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie spłacony w latach następnych ze środków budżetu Gminy
Chojnice.
2. Warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu określi umowa.
§ 4. Środki niezbędne na obsługę kredytu będą zabezpieczane w budżetach gminy w latach następnych
i spłacone do 2026 roku.
§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kontek
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Uzasadnienie
Przedkłada się Radzie Gminy uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, do właściwości której należy
podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych długoterminowych.
W uchwale zmian w budżecie gminy na 2019 rok w przychodach zaplanowano 5.800.000,- zł kredytu.
Spłata kredytu następować będzie jak niżej:
2020 r.

-

100.000,- zł

2021 r.

-

200.000,- zł

2022 r.

-

400.000,- zł

2023 r.

-

400.000,- zł

2024 r.

-

600.000,- zł

2025 r.

- 1.500.000,- zł

2026 r.

- 2.600.000,- zł
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