
UCHWAŁA NR XIX/101/2020 
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 
2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 6.277.192,36 zł (słownie: sześć 
milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.161.066,44 zł oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.116.125,92 zł. Kredyt w wysokości 5.161.066,44 zł przeznacza się na 
zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą 
poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”. 

§ 2. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2024-2038. 

§ 3. Szczegółowe warunki przekazywania transz kredytu, terminu spłat rat oraz odsetek określi umowa 
pomiędzy wykonawcą, wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), a gminą 
Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 4. Formą zabezpieczenia spłaty zobowiązania długoterminowego będzie weksel in blanco. 

§ 5. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z dochodów własnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

inż. Krzysztof Pryciak 
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UZASADNIENIE

Realizując uchwałę budżetową, w której jako źródło sfinansowania pokrycia planowanego deficytu
budżetu gminy w 2020 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek wskazano kredyty i pożyczki niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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