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UCHWAŁA NR V/26/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675) i art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska 
w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w kwocie nieprzekraczającej 3.805.324,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset pięć tysięcy 
trzysta dwadzieścia cztery 00/100 PLN), zwany dalej „kredytem”. 

§ 2. Kredyt będzie stanowić przychód budżetu gminy Drawsko Pomorskie roku 2011. 

§ 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2019. 

§ 4. 1. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne gminy Drawsko Pomorskie z tytułu podatków 
i opłat lokalnych. 

2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wystawiony przez gminę Drawsko 
Pomorskie wraz z deklaracją wekslową. 

§ 5. Szczegółowe warunki przekazywania transz kredytu, terminy spłaty, wysokość rat kredytu oraz odsetek 
zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy bankiem, a gminą Drawsko Pomorskie., zgodnie z właściwymi 
przepisami. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Rada Miejska uchwalając tegoroczny budżet zatwierdziła rozchody obejmujące spłatę rat pożyczek i kredytów 
wcześniej zaciągniętych w kwocie 3.805.324,- zł, które mają zostać pokryte kredytem, zgodnie z zapisami 
zawartymi w Uchwale Rady Miejskiej Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011. Stąd konieczność przyjęcia niniejszej uchwały. Podjęcie działań mających 
na celu pozyskanie kredytu uwzględnionego w budżecie gminy wymaga dodatkowo podjęcia uchwały Rady 
Miejskiej, regulującej kwestię zaciąganego zobowiązania kredytowego. Podjęcie kredytu w wyżej wymienionej 
kwocie nie narusza przepisów art. 170 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż łączna kwota długu 
jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów jednostki. Zaplanowane 
spłaty kredytu na lata 2012-2019 nie naruszają norm prawnych zawartych w art. 169 ustawy o finansach 
publicznych, zgodnie z którym łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów 
i pożyczek nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów jednostki (gminy). Wyboru banku, który udzieli 
kredytu gmina dokona w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 


