
UCHWALA NR XXXI)V365II3
RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zaciagniecia kredytu konsolidacyjnego na splat? wczesniej zaciqgniptych kredyt6w i wykup
wyemitowanych obligacji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9lit. c iart. 58 ust. I ustavly zdnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(Dz.U.2013.594 ), art. 89. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.22009
r. Nr 157, poz. 1240 z p6in- zm.) oraz uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
JEdrzej6w na lata 2013 - 2023 - zal Nr l, 2

Rada Miejska w JQdrzejowie uchwala co nast€puje:

s l .
Gmina JEdrzej6w zaci4ga kredyt dlugoterminowy w uysoko5ci 6.822.811 (slownie: sze6i milion6w osiemset

dwadzieScia dwa tysiqce osiemset jedenaScie zlotych) z przgznaczeniern na czgsciow4 splatQ zobowiqzaf z tytulu
wczedniej zaci4gnigtych kredyt6w i wykupu wyemitowanych obligacji:

- kwota 3.222.811 zl w banku BRE Bank SA

- kwota I .400.000 zl w banku DnB NORD Polaniec

- kwota 2.200.000 w banku PKO Bank Polski Warszawa

s2.
l.2r6dlem splaty kredytu, o kt6rym mowa w $ I bgd4wptywy z dochod6w wlasnych.

2. Calkowita splata kredytu nastqpi w ldtach 2016 -2023.

3. Zabezpieczeniem splaty kredytu bgdzie weksel wlasny in blanco

$ 3 .
Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta Jpdrzejowa.

s4.
Uchwala wchodzi wzycie zdniem podjgcia ipodlega publikacji w Dzienniku Urzpdowym Wojew6dztwa

Swigtokrzyskiego.

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w Jgdrzejowie

mgr Pawel
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U z a s a d n i e n i e

W celu zaspokojenia zbicrowych potrzeb wsp6lnoty gminnej Gmina zaciqgngla w latach poprzedzaj4cych
rok 2013 kredyty i wyemitowala obligacje.

W wyniku analizy realizacli budzetu, prognozy dochod6w i wydatk6w roku 2013 ilat nastQpnych oraz
planowanych splat rat kredyt6w i koszt6w obslugi zadluzenia maj4c na uwadze zachowanie wymaganych
prawem realacji dochod6w budzetowych do obci4Zeri z tytulu obslugi zadlu|enia proponuje sig zaci4gniqcie
kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 6.822.811 na splatQ wczeSniej zaci4gniQtych zobowi4zari.

Konsolidacja zad{uZenia ma na celu przemodelowanie poprzez rozlozenie w czasie przypadaj4cych do splaty
zobowi4zari fi nansowych Gminy.

Poza wydluzeniem okresu splaty istnieje realna moZliwo5i uzyskania w *yniku postppowania o zamdwienie
publiczne nizszych koszt6w obslugi zadhtzenla.

Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwigkszenia kwoty zadlu2enia ajedynie pozwoli splacii wczeSniej
zaci4gniete zobowiqzania wkilku bankach w formie jednego kredytu z jednoczesnym wydluzeniem okesu
splaty od 2016 do 2023.

Kredyt nie wplywa na konto Gminy, a bank udzielaj4cy dokona bezpoSrednio splat kredyt6w na konta
bank6w okreSfonych w specyfikacji zam6wienia. Zmiana wierzyciela traktowana jest jako operacja na dlugu
i rozch6d niejest uwzglgdniany do wartoSci splat zobowiqzafi.

Kredyt konsolidacyjny nie jest przychodem, w zwi4zku z tym nie zwiQkszy sig poziom dlugu Gminy, a splata
dokonana przez bank nie jest rozchodem i nie zwiQkszy wskzrZnika obci4zenia budzetu sp{atami zad\u2enia.
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