
UCHWAŁA Nr XI/54/19 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 7 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty 

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 2019 r. poz.506) oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) w związku z § 9 pkt 2 uchwały Rady Gminy w 
Baćkowicach Nr IV/19/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Baćkowice na 2019 rok Rada Gminy uchwała co następuje: 

§ 1 

Zaciągnąć  w 2019 r. kredyt długoterminowy w kwocie 2 226 337,78 zł  (słownie: dwa 
miliony dwieście dwadzieścia sześć  tysięcy trzysta trzydzieści siedem zł  78/100) z 
przeznaczeniem na: 
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 146 000,00 zł, 
związanego z wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi: 
- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Baćkowice w kwocie 240 000,00 zł, 

Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice w kwocie 1 034 000,00 zł, 
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszownica-" Dzienny Dom 

Senior+ w kwocie 240 000,00 zł. 
2) spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  w kwocie - 80 337,78 zł. 

§ 2 
Wybór banku na udzielenie kredytu nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień  
publicznych. 

§ 3  
Środki zostaną  uruchomione w 2019 roku. 
Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą  wpływy z podatku od 

nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej. 
Okres spłaty kredytu nastąpi w latach 2020 - 2029. 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco" Gminy Baćkowice wraz 

z deklaracją  wekslową. 

§ 4 
Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 5  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

RADCA PrIZAWT!Y 

— 

mgr  ZdzIDI''odziela 
Krzysztof rzyb 



Uzasadnienie 
Niniejszą  uchwałę  podejmuje się  w celu zabezpieczenia środków na pokrycie planowanego 
deficytu budżetu oraz na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Gmina Baćkowice zaciągnie kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu uchwalonego w 2019 r., w związku z następującymi zadaniami inwestycyjnymi: 

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Baćkowice koszt zadania przyjęty do realizacji w 2019 r. to kwota 1 103 950,00 zł  (źródła 
finansowania: dochody własne — 8 732,00 zł, dotacja RPO — 855 218,00 zł, kredyt - 
240 000,00 zł, 

Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice koszt zadania przyjęty do 
realizacji w 2019 r. to kwota 6 700 000 zł  (źródła finansowania: dochody własne — 
1 735 199,44 zł, dotacja RPO - 3 298 800,56 zł, kredyt - 1 034 000,00 zł), 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszownica-" Dzienny Dom 
Senior+ koszt zadania przyjęty do realizacji w 2019 r. to kwota 500 000,00 zł  (źródła 
finansowania: dochody własne — 10 177,66 zł, dotacja od wojewody — 249 822,34 zł, kredyt - 
240 000,00 zł. 
Spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  w kwocie - 80 337,78 zł. 
Wybór banku na udzielenie kredytu nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień  publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn.zm.). 
Dochody z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej, pozwolą  na spłatę  kredytu. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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