
Uchwała Nr 200/XXVI/13 

Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie :  zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt.9 litera c, w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z  
dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 89 ust 1 
pkt  3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr  157, poz. 1204)  
Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Postanawia  zaciągnąć  w  roku  budzetowym  2013  kredyt  konsolidacyjny  w  kwocie 
3.092.500 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Kredyt  konsolidacyjny  nie  spowoduje  zwiększenia  kwoty  zadłużenia,  a  konsolidacji 
podlega cały dług.

§ 2

1. Bank udzielający kredytu konsolidacyjnego zostanie wybrany w trybie określonym w 
przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 
2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.)

2. Kredyt nie wpłynie na rachunek bankowy Gminy, a bank udzielający dokona 
bezpośrednio spłat zadłużenia wobec banków.

§ 3

Źródłem pokrycia zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami będą dochody z podatków lokalnych tj.  
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, udziału gmin w 
podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej.

§ 3

Spłata  kredytu nastąpi w  latach 2014 - 2023 r.

§ 4

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową

§ 5

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
Gmina nie może uchwalić budżtu gdzie realizacjia spowoduje, że w roku budżetowym oraz w 
każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym 
roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami 
od kredytów i pozyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i 
dyskontem od papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikajacych z udzielenia 
poręczeń oraz gwarancji: do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy srednią 
artymetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat ralacji jej dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 
dochodów ogółem budżetu.

Na podstawie zawartych umów z bankami raty kredytów przypadające do spłaty w 
latach 2013-2020 mogłyby spowodować nie zachowanie przez Gminę relacji, o której mowa 
w art. 243 uofp. W związku z tym, konieczne jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, 
który pozwoli tak zaplanować raty spłat aby relacja została zachowana

Kredyty i pożyczki wg stanu na 14.08.2013 rok

Nr umowy Data umowy Kwota  z umowy Okres spłaty Zadłużenie na 
14.08.2013 

0173/09/OW/P
0031/10/OW/P
0030/10/GW/P
Razem WFOŚ i GW

22.10.2009
29.07.2010
29.07.2010

500.000,-
330.000,-
330.000,-
1.160.000,-

2010-2016
2011-2016
2011-2016

280.000,-
231.000,-
231.000,-
742.000,-

24/09/OW/WF/102
S/29/04/2013/1157/F/OBR
Razem BOŚ

27.11.2009
02.05.2013

330.000,-
500.000,-

2010-2016
2014-2020

189.000,-
500.000,-
689.000,-

10/0261
10/2415
11/2594
12/0985
Razem Bank Gospodarstwa 
Krajowego

29.03.2010
23.08.2010
20.10.2011
24.05.2012

600.000,-
1.000.000,-
800.000,-
822.000,-

2011-2016
2011-2016
2012-2017
2013-2018

364.000,-
559.000,-
630.000,-
792.000,-

2.345.000,-

143-30001-105-10
Razem Bank Spółdzielczy

29.04.2011 335.000,- 2012-2017 247.500,-

Zadłuzenie na 14.08.2013 r wynosi 4.023.500,- zł 
Konsolidacji podlegać będzie kwota 3.092.500 zł.
Konsolidacji  nie  podlegają  pożyczki  z  WFOŚ  i  GW  w  kwocie  742.000  zł  i  kredyt 
preferencyjny z BOŚ w kwocie 189.000 zł z dopłatami do oprocentowania z WFOŚ i GW  .  
Kredyt ten został udzielony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej  gm. Nowy 
Duninów – I etap Soczewka i Część Brwilna Dolnego”. 




