
UCHWAŁA NR 409/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),  Rada Gminy Przemęt uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć w 2022 roku kredyt długoterminowy w banku wybranym w drodze 
postępowania o zamówienia publiczne w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

2. Kredyt zabezpieczony będzie „wekslem in blanco" wraz z deklaracją wekslową. 

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2025-2027 z dochodów własnych Gminy Przemęt. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 409/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez 
Gminę Przemęt kredytu długoterminowego. 

W związku z zaplanowaniem w budżecie Gminy Przemęt na 2022 r. przychodów z tytułu kredytów 
i pożyczek postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 
złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Konieczne jest podjęcie działań polegających na wyłonieniu w drodze przetargu banku, który udzieli Gminie 
kredytu komercyjnego w kwocie 2.000.000,00 zł. Chcąc ogłosić przetarg i podpisać umowę kredytową 
konieczna jest zgoda organu stanowiącego na zaciągnięcie kredytu oraz uzyskanie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości spłaty kredytu. Spłatę kredytu planuje się w latach 2025-2027 
z dochodów własnych Gminy. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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