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UCHWAŁA NR  XXIX/     /2022 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie zaciagnięcia kredytu 

Na podstawie  art. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.1)) oraz  art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm2).)Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zaciąga się w 2022 roku kredyt długoterminowy do kwoty 1 450 000,00 zł (słownie: jeden milion 
czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu gminy.  

2. Bank, w którym będzie zaciągnięty kredyt, zostanie wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach 
publicznych. 

§ 2. 1. Spłata kredytu, określonego w § 1, nastąpi w terminie do 7 lat, począwszy od 2023 roku. 

2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony, będą wpływy z podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
  

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, 

poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z Uchwałami Nr: XXVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 20201 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) oraz XXVIII/288/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. (z późn. zm.) w budżecie Gminy Świerczów w planuje się przychody 
z tytułu zaciągniętych kredytów. Wobec faktu, że w 2022 r. planowana jest realizacja zadania 
inwestycyjnego (w przypadku pozyskania środków zewnętrznych) pn. „Przebudowa drogi Biestrzykowice – 
Dąbrowa” zakłada się, że wkład własny na realizację zadania pochodzić będzie ze środków z tytułu 
zaciągniętego kredytu, o którym mowa w niniejszej uchwale. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest niezbędne celem zapewnienia właściwego montażu finansowego planowanej do realizacji 
inwestycji. 

Na mocy postanowień art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym zaciąganie zobowiązań 
długoterminowych należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego, zatem konieczne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały. W art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określono, że jednostki samorządu 
terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe z przeznaczeniem 
m.in. na  finansowanie planowanego deficytu. Przeznaczenie planowanego do zaciągnięcia kredytu 
w niniejszej uchwale jest zatem zgodne z wymogami ustawowymi. Deficyt budżetowy wynika wyłącznie 
z realizowanych przez gminę wydatków majątkowych, albowiem unormowania ustawy o finansach 
publicznych uniemożliwiają zaciąganie zobowiązań na pokrycie wydatków bieżących. 

Sporządził: Mateusz Bieniek 
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