
 

 

UCHWAŁA NR XXII/185/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 21 kwietnia 2005 roku. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł. 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 

Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 

poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy 

z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, 

Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. 

Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, 

Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje: 

 

§1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 600.000 zł (słownie: sześćsettysięcyzłotych) 

na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy. 

 

§2. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco. 

 

§3. Spłata kredytu nastąpi w ciągu ośmiu lat od momentu podpisania umowy z rocznym 

okresem karencji w spłacie kapitału, z dochodów własnych gminy, tj. z podatku 

od nieruchomości i z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
          Krzysztof Zduński 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXII/185/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 kwietnia 2005 roku 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł. 

 

Przedstawia się uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 

600.000 zł (słownie: sześćsettysięcyzłotych), który przeznacza się na pokrycie realizowanych 

inwestycji i remontów. Kredyt będzie spłacany w okresie ośmiu lat z rocznym okresem 

karencji. W związku z bardzo niskim wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży mienia 

komunalnego (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami, §0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości) niezbędne jest zaciągnięcie kredytu w celu 

bieżącego realizowania niezbędnych zadań wynikających z planu budżetowego na 2005 rok.    

Zgodnie z art.113 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty 

w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych 

kredytów i pożyczek, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy 

dochodów gminy. W naszym przypadku obciążenie kredytowe przy zaplanowanych 

kredytach i pożyczkach na rok bieżący przedstawia się następująco: 

rok      kwota        % planowanych na dany rok  

 budżetowy dochodów gminy  

2005 748.000,00 2,7 
2006 1.196.936,00 4,3 
2007 1.088.251,00 3,9 
2008 1.023.894,00 3,6 
2009 787.352,00 2,7 
2010 749.392,00 2,6 
2011 565.500,00 1,9 
2012 537.100,00 1,8 

 

Kwota graniczna (%) nie jest przekroczona. 

Następnym progiem, którego nie wolno przekraczać jest art.114 ustawy o finansach 

publicznych, tj. łączna kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego nie może 

przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. 

W naszej sytuacji przedstawia się to następująco: 

1) zadłużenie razem z kredytem 600.000 zł wyniesie 4.143.605 zł, 

2) plan dochodów na dzień dzisiejszy wynosi 27.558.247 zł,  

3) procentowa wartość długu wynosi 15,04%. 

Również to ograniczenie jest bezpieczne.  


