PROJEKT
Uchwała Nr
/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
planowanego deficytu budżetu w roku 2018.

kredytu bankowego na finansowanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.89 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co
następuje:
§1
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 6 650 000 zł
(słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2018, w
związku realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
1/ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w
Gminie Mińsk Mazowiecki,
2/ Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych,
3/ Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzitmego - komimalnego w Janowie,
4/ Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki,
5/ Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki.
§2
Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2026 ze środków własnych gminy, uzyskanych z
wpływów z podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr
/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 roku w
sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018.

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z uchwaleniem budżetu Gminy Mińsk
Mazowiecki na rok 2018 wraz ze zmianami i ustaleniem deficytu budżetu w wysokości
13 773 612 zł. Deficyt ten zaplanowano sfinansować:
- przychodami z pożyczek i kredytów do wysokości 12 423 612 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1 350 000 zł.
Środki z zaciągniętego kredytu do wysokości 6 650 000 zł zostaną wydatkowane na
następujące zadania inwestycyjne, ujęte w planie zadań majątkowych na 2018 rok:
1/ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w
Gminie Mińsk Mazowiecki - 2 380 000 zł,
21 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - 420 000 z ł ,
3/ Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - komunalnego w Janowie-1 000 000 zł,
4/ Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki 850 000 zł,
5/ Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki - 2 000 000 zł.
Spłata rat kredytu została uwzględniona w WPF na lata 2019 -2026.

