
 

                                                     

                                                           
UCHWAŁA NR V/35/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), 

uchwala się, co następuje: 

                

§ 1 

1. Postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 2019 długoterminowy kredyt konsolidacyjny w kwocie 

12.380.038,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach: 

Bank Ochrony Środowiska S.A Warszawa                           kwota        1.879.218,00 zł 

Bank Spółdzielczy Sierpc                                                      kwota           220.254,00 zł 

SGB Poznań – Bank Spółdzielczy Teresin                            kwota        5.864.182,32 zł 

Bank Spółdzielczy Zwoleń – Oddział Radom                       kwota           924.444,00 zł 

Bank Spółdzielczy Zwoleń – Oddział Radom                       kwota        1.453.334,00 zł 

Bank Spółdzielczy Łowicz – Oddział Kocierzew                  kwota       2.038.606,24 zł 

2. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia, a konsolidacji podlega cały dług. 

                                                                                    

§ 2 

1. Bank udzielający kredytu konsolidacyjnego zostanie wybrany w trybie określonym w przepisach ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) 

2. Kredyt nie wpłynie na rachunek bankowy Gminy, a bank udzielający dokona bezpośrednio spłat 

zadłużenia wobec banków. 

 

§ 3 

Ustala się zabezpieczenie spłaty kredytu i odsetek w formie „weksla In blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 4 

Spłata kredytu nastąpi w latach 2020 – 2032 ze środków finansowych pochodzących z podatków i opłat 

lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, m.in. podatku rolnego, podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych i prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Dariusz Śmigielski 



 

 

 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr V/35/19 Rady Gminy Gozdowo   

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

 W wyniku analizy realizacji budżetu, prognozy dochodów i wydatków roku 2019 i lat następnych, oraz 

planowanych spłat rat kredytów i kosztów obsługi zadłużenia, postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 

2019 długoterminowy kredyt konsolidacyjny w kwocie 12.380.038,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów w następujących bankach: 

Bank Ochrony Środowiska S.A Warszawa                           kwota        1.879.218,00 zł 

Bank Spółdzielczy Sierpc                                                      kwota           220.254,00 zł 

SGB Poznań – Bank Spółdzielczy Teresin                            kwota        5.864.182,32 zł 

Bank Spółdzielczy Zwoleń – Oddział Radom                       kwota           924.444,00 zł 

Bank Spółdzielczy Zwoleń – Oddział Radom                       kwota        1.453.334,00 zł 

Bank Spółdzielczy Łowicz – Oddział Kocierzew                  kwota       2.038.606,24 zł 

z przesunięciem spłat tych kredytów z lat najbardziej wrażliwych mając na uwadze zachowanie wymaganych 

prawem relacji obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia do dochodów budżetowych. 

 Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia, a jedynie pozwoli spłacić kredyty 

istniejące w kilku bankach w formie jednego kredytu z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty tych 

kredytów do 2032 roku.  

 Wydłużenie okresu spłaty kredytu umożliwi osiągnięcie większej płynności finansowej budżetu Gminy 

w roku bieżącym oraz w latach następnych. 

 


