UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2021
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co
następuje:
§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w 2021 roku w wysokości 1 650 000,00 zł (słownie: jeden milion
sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
w wysokości 1 099 904,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 550 096,00 zł.
§ 2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 3. 1. Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie z dochodów własnych gminy.
2. Spłata kredytu nastąpi w latach od 2024 do 2035, natomiast spłata odsetek w latach od 2021 do 2035.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/247/2021
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty m.in. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów. Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok - po zmianie, zamknął się deficytem
budżetowym w wysokości 2 894 154,30 zł. W celu zrównoważenia budżetu, należy zaciągnąć kredyt
długoterminowy w wysokości 1 650 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 099 904,00 zł
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 550 096,00 zł. Kredyt po uprzednio
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, planuje się zaciągnąć na lata 2021 - 2035, przy dwuletniej
karencji w spłacie. Spłata rat kredytu następować będzie w latach 2024 – 2035, i w poszczególnych latach
wynosić będzie: 2024 r. – 2030 r. - po 150 000,00 zł; 2031 r. – 100 000,00 zł; 2032 r. – 2033 r. – po
150 000,00 zł; 2034 r. – 2035 r. - po 100 000,00 zł.

