UCHWAŁA NR XV/153/19
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019 na sfinansowanie deficytu
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie
Mazowieckim"
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 i 1309) oraz art 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zł) na sfinansowanie
deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie
Mazowieckim".
§ 2. Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredytu stanowi
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
§ 3. 1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2023-2028 w ratach miesięcznych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobowiązania będą wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2019-2028.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cichal

Podpisany

Uzasadnienie
Zgodnie z art 89 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) gmina może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu.
Zgodnie z art.264 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zaciągnięcie
kredytu długoterminowego nastąpi w trybie określonym w przepisach o zamówieniach
publicznych.
Założenia kredytu:
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 r., spłata w latach 2023-2028 w 60 ratach
miesięcznych. Planowana spłata od października 2023 do września 2028 r.
Raty w zł

Odsetki w zł

Rok 2019

0,00

30.851,50

Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024
Rok 2025
Rok 2026
Rok 2027
Rok 2028

0,00
0,00
0,00
100.000
400.000
400.000
400.000
400.000
300.000

122.400,00
122.400,00
122.400,00
121.885,80
105.032,13
80.526,90
56.046,90
31.566,90
7.624,90

Razem raty

2.000.000,00 Razem odsetki

800.735,03

Przyjęto oprocentowanie kredytu w wysokości ok. 6% (Wibor 3M z dnia 12.08.2019 + marża)
Źródłem pokrycia zaciągniętego zobowiązania będą wpływy z podatku od nieruchomości w latach
2019-2028.
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Podpisany

