
Uchwała Nr LXVI/507/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 10 marzec 2022 roku 

 

w sprawie:  zaciągnięcia kredytu  długoterminowego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:                           

Dz.U. z 2021r.  poz. 1372 ze  zm.,)  oraz art. .89 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych  (tekst 

jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm..); oraz w związku z § 3  ust. 2 Uchwały Rady  Gminy Kosakowo Nr LXIV/485/21                   

z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej na  2022 rok. 
  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do  kwoty 20 300 000 zł (słownie: 

dwadzieścia  milionów trzysta tysięcy złotych). 

 

§ 2 

 

Kredyt  o których  mowa w § 1 będzie  przeznaczony  na potrzeby  budżetu Gminy z tego na: 

  1) spłatę  wcześniej  zaciągniętych kredytów i  pożyczek  na kwotę  - 4 956 317 zł. 

  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2022 r. w kwocie – 15 343 683 zł, 

 

§ 3 

 

Spłata zaciągniętego kredytu  wraz z należnymi odsetkami nastąpi  od dnia uruchomienia 

kredytu  do 2034 r. na warunkach ustalonych w umowie zawartej z wybranym w drodze  

przetargu bankiem.    

 

§ 4 

 

Źródłem spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami  będą dochody własne.   

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo, którego upoważnia się                      

do wszelkich działań związanych z uzyskaniem kredytu długoterminowego                                 

i zaciągnięciem zobowiązań w tym  zakresie. 

 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 

                                                              Uzasadnienie 

 
 

W Uchwale Rady Gminy LXIV/485/2021  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Kosakowo  na  2021 rok  zaplanowano zaciągniecie kredytu w wysokości  20 300 000 zł - 

zgodnie z § 3 ust. 2.    

Spłata rat kredytu rozpocznie się od 2025 roku, a zakończy w 2034 roku, co wynika przyjętego  

harmonogramu spłat w załączniku nr  2 Uchwały Rady Gminy LXIV/484/2021 z dnia 20 grudnia 

2021r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosakowo na lata 2022-2034 r. 

Nowy kredyt  przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego  deficytu budżetu oraz na spłatę  

wcześniej  zaciągniętych kredytów i  pożyczek.  Umowa kredytowa będzie zawierać możliwość 

odstąpienia od całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat. 

Po zaciągnięciu kredytu w pełnej wysokości w roku 2022 planowany poziom zadłużenia gminy                       

na dzień 31.12.2022r. będzie wynosić  43 400 000  zł. 

 

 

 

 

 

 

 


