UCHWAŁA NR 250/XXIX/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu na finansowanie planowego deficytu
budżetowego
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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 i 3 i 217 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z poźń. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2021 roku, przez Miasto Podkowa Leśna, kredytu
długoterminowego do wyskości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysiecy złotych)
z przeznaczeniem go na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.800.000,00 zł
(słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).
§ 2. 1. Spłata kredytu oraz odsetek nastąpi w okresie począwszy od roku 2021 do 2037 roku.
2. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego będą dochody własne Miasta Podkowa
Leśna z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z wpłat z podatku
od nieruchomości lub przychody Miasta Podkowa Leśna.
§ 3. Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu, o którym mowa w § 1 będzie weksel „in blanco” wraz
z deklaracja wekslową do wysokosci zobowiazania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
Michał Gołąb
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UZASADNIENIE

Miasto Podkowa Leśna planuje w 2021 roku realizację zadań inwestycyjnych w tym budowę dróg.
Zgodnie z aktualnym WPF Miasta Podkowa Leśna na lata 2021-2040 w 2021 roku planowany deficyt
budżetowy finansowany jest między innymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.
Miasto ogłosi przetarg celem wyłonienia kredytodawcy. Kredyt spłacany będzie do 2037 roku z planowaną
karencją w spłacie do 2023 roku.
Źródłem spłaty kredytu oraz odsetek będą dochody własne gminy w tym głównie udział w podatku
dochodowym PIT oraz podatek od nieruchomości oraz przychody gminy.
Zabezpieczenie stanowić będzie weksel „in blanko” wraz z deklaracją wekslową.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
Michał Gołąb
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