UCHWAŁA Nr XVIll/105/2016
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz.1515,1045 i 1890) , art. 89 ust. 1 pkt. 3 i art. 243
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.poz. 885 z późń.
zm. 1)) uchwala się:
§1.1.Gmina Wierzbica postanawia zaciągnąć w 2016 roku kredyt konsolidacyjny
długoterminowy w łącznej wysokości 3.489.969,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę
zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w następujących
bankach:
1) Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Radomiu ul.
Kościuszki 2 - kwota 1.289.969,00 zł. (umowa nr 33/CK/2011 z dnia 27.10.2011 r.)
2) Bank Spółdzielczy w Iłży ul. Rynek 1 – kwota 2.200.000,00 zł. (umowa nr 3/B/13/Ił
z dnia 8.10.2013 r.)
2. Kredyt nie wpłynie na konto Gminy, a bank udzielający dokona bezpośrednio spłat
zadłużenia wobec banków.
3. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia.
§ 2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.
§ 3. Spłata kredytu nastąpi w okresie 10 lat począwszy od 2017 roku tj.:
2017
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2026

rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
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49
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50
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969, 00 zł.
000, 00 zł.
000,00 zł.
000, 00 zł.
000, 00 zł.
000, 00 zł.
000, 00 zł.
000, 00 zł.
000, 00 zł.
000, 00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.

z 2013 r. poz.938,1646,

z 2014 r. poz. 379, 911, 1626 , z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854,
1890, 2150.

Uzasadnienie
Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego ma na celu rozłożenie przypadających do spłat
zobowiązań finansowych Gminy. W efekcie wydłuży się okres spłat zobowiązań. Kredyt
konsolidacyjny będzie obejmował wcześniej zaciągnięte kredyty wynikające z zawartych
umów i nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia.
Zaciągnięty kredyt konsolidacyjny należy traktować jako zmianę wierzyciela. Kredyt ten nie
stanowi przychodu budżetu, bowiem nie wpłynie bezpośrednio na konto Gminy, a bank
udzielający takiego kredytu dokona bezpośrednio spłaty zobowiązań na konto wskazanych
banków.
Konsolidacja zadłużenia ma na celu ustabilizowanie finansów gminy przed negatywnymi
konsekwencjami, określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
Umożliwi to gminie ujęcie w planie wydatków majątkowych na 2016 rok
i lata następne zadań inwestycyjnych, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej w ramach programów na lata 2016-2020 oraz na uchwalenie
budżetu w 2017 roku i latach następnych, poprzez zmniejszenie obciążeń w okresie objętym
spłatą kredytu i spełnieniem wskaźników.
Naruszenie tej relacji oznacza niezachowanie wskaźnika i w konsekwencji prawnego zakazu
uchwalenia budżetu Gminy w każdym roku budżetowym, w którym nastąpi przekroczenie
wskaźnika.
Uchwała o zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na łączną kwotę 3.489.969,00 zł.
z przeznaczeniem na całkowitą spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach
2011-2013 nie spowoduje zwiększenia zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

