UCHWAŁA NR XXXIV/283/2017
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na spłatę zobowiązań Gminy Jeżewo z lat
poprzednich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 roku (j. t. Dz. U. z 2013 r.. poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j. t. Dz. U. Nr 2013, poz. 885, 938, 1646) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zaciągnąć pożyczkę/kredyt w wysokości do 870.378 zł na spłatę zobowiązań pożyczek i kredytów z lat
poprzednich.
§ 2. Spłatę pożyczki zabezpiecza się z planowanych dochodów budżetu gminy z tytułu podatku od
nieruchomości oraz podatku rolnego w latach 2018 – 2023.
§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki, o której mowa w § 1 będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do złożenia weksla In blanco w banku, w którym zostanie zaciągnięta
pożyczka/kredyt na cel wymieniony w § 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy.
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr XXXVIII/283/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na spłatę zobowiązań finansowych gminy z lat poprzednich
Poniesione duże nakłady finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne przede wszystkim inwestycje
i naprawy dróg gminnych w II półroczu 2017 roku spowodowały wykorzystanie planowanej na początku
roku budżetowego nadwyżki na spłatę zobowiązań z lat poprzednich. W związku z powyższym Gmina musi
zaciągnąć pożyczkę na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat poprzednich, które zostały do
spłacenia do końca roku budżetowego. Gmina Jeżewo zaciągnie pożyczkę w 2018 r. w kwocie 870.378 zł
z banku wybranego w trakcie przeprowadzonych negocjacji. Spłatę kredytu zaplanowano w latach 2018 2023.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski

Id: 5ADD29A8-8621-43A5-93BC-117F9C05F9DC. Podpisany

Strona 1

