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UCHWAŁA NR  XXVII/247/2021 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminoego 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9 lit. c  ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm) oraz art. 89 ust.1 pkt. 2, 
art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości  do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa 
miliony złotych) na  finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

2. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla  „in blanco” na zabezpieczenie kredytu. 

§ 2. Spłata kredytu nastąpi  w latach 2024- 2027 z dochodów  własnych Gminy Borek Wlkp. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/ 247 /2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Kredyt długoterminowy został zaplanowany po stronie przychodów w uchwale Rady Miejskiej nr
XXIV/214/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 r. (zał. 6) w
wysokości 3.410.000,00 zł. Po wprowadzeniu wolnych środków za 2020 rok planuje się zmniejszyć kredyt
długoterminowy do kwoty 2.000.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2024- 2027 r.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zabezpieczenie środków na spłatę planowanego deficytu budżetu na
2021 rok.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do właściwości Rady Gminy należy podjęcie uchwał w
sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
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