
UCHWAŁA NR XXIII/242/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku przez Gminę Staszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami1)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 
art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami2)) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć w 2020 roku kredyt długoterminowy w wysokości 5 050 000,00 zł (słownie: pięć 
milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w banku wybranym w drodze postępowania o zamówienia 
publiczne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 050 
000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

§ 2. 

1. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu oraz kosztów kredytu będą dochody własne Gminy stanowiące 
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. 

2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021 - 2031. 

3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571 
2) Zmiany: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U. z 2019 r., poz.1649; Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/242/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku przez Gminę Staszów. 

1.  Kredyt długoterminowy w wysokości 5 050 000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100) postanawia się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów w kwocie 4 050 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100) oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 000 
000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
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