UCHWAŁA NR XXX/191/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 16 czerwca 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 litera c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 15 114 141,24 zł, (słownie: piętnaście
milionów sto czternaście tysięcy sto czterdzieści złotych dwadzieścia cztery grosze), z przeznaczeniem na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
2) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
3) sfinansowaniem zadań z udziałem środków europejskich
§ 2. Spłata kredytu następować będzie przez okres 20 lat, w ratach kwartalnych, w terminie od 31 stycznia
2021 roku do 30 kwietnia 2040 roku.
§ 3. Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do dnia 31 stycznia 2021 roku.
§ 4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 5. Źródłem pokrycia zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami przez cały okres spłaty będą dochody
własne Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie uzyskane z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku,
udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
§ 6. Warunki wykorzystania i spłaty kredytu zostaną określone w umowie zawartej z Bankiem
wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik
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UZASADNIENIE
Podjęcie Uchwały jest konsekwencją zapisów określonych w §13 pkt 2 Uchwały Nr XXII/136/2019 Rady
Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok
2020 aby w sposób prawidłowy realizować budżet oraz rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek) w
2020 roku.

Sporządziła: Maria Grzesik Zastępca Skarbnika
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