
UCHWAŁA NR XLIV/341/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w banku wybranym w trybie 
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 89 ust 1 pkt. 3w związku z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) 
Rada Gminy, postanawia co następuje: 

§ 1. 1. Zaciągnąć w roku 2013, w banku wybranym w trybie określonym w przepisacho zamówieniach 
publicznych, kredyt długoterminowy konsolidacyjny w wysokości 5.483.790,00 zł (słownie zł: pięć milionów 
czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) , zwany dalej „kredytem”, z przeznaczeniem na 
całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu dziesięciu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku 
Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim Oddział w Świlczy. 

2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 - 2026. 

3. Kwota kredytu nie wpłynie na rachunek bankowy Gminy. Bank udzielający kredytu dokona bezpośrednio 
spłat zadłużenia wobec Banku Spółdzielczego, o którym w ust. 1. 

4. Kredyt nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia Gminy. 

§ 2. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla In blanco wrazz deklaracją wekslową. 

§ 3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu zostaną pokryte ze źródeł dochodów własnych 
Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Świlcza 

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 

Gmina Świlcza przedstawia projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na kwotę 
5.483.790,00 zł. Zaciągnięty kredyt konsolidacyjny nie wpłynie na konto bankowe Gminy Świlcza , a bank 
udzielający kredytu dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec banku wskazanego w specyfikacji załączonej 
do wniosku o jego udzielenie. Wobec takiego stanu faktycznego kredyt konsolidacyjny nie jest przychodem 
i nie znajdzie się po stronie przychodów w budżecie Gminy Świlcza w 2013 roku, jak również w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, a także spłata zadłużenia nie jest rozchodem i nie wpłynie na wskaźnik wynikający z art. 
169 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm). 

Kredyt jest operacją pozabilansową na długu polegającą na zamianie wcześniej zaciągniętych kredytów na 
jeden korzystniej rozłożony w czasie. 

Kredyt konsolidacyjny nie obciąży rachunku bankowego Gminy Świlcza . Przyjęty sposób postępowania jest 
zgodny z uchwałą nr 6 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10 czerwca 2011 roku 
w sprawie kredytów konsolidacyjnych. Konsolidacja polega na tym że Gmina Świlcza przeprowadzi tę 
„operacje na długu” poza budżetem. 

Uważamy, że uchwała Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych daje możliwość składom 
orzekającym pozytywnego zaopiniowania uchwał organów stanowiących jst w sprawie zaciągania kredytów 
konsolidacyjnych. 

Z danych zawartych w naszej Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że wskaźnik obciążenia długiem 
w roku 2013, w stosunku do dochodów wynosi 44,10 % co nie narusza warunków wynikających z art. 170 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust.8 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze 
zm). 

Nadmienić należy , że kredyt konsolidacyjny planowany do zaciągnięcia w 2013 roku będzie spłacany 
w latach 2014-2026 , kiedy to od 2014 roku obowiązywać będą nowe zasady dotyczące dopuszczalnego 
poziomu obciążeń budżetu wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek . 

Z danych zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /2013 Rady Gminy Świlcza 2013 z dnia 30 
października 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza wynika , że 
wskaźniki obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia w latach 2014-2026 spełniają wymogi określone 
art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . 

Id: 8E646B7F-9ACA-4AFA-8F78-E12C4D4CC308. Podpisany Strona 1




