UCHWAŁA NR LV/ /10
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 09 listopada 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr167,poz.1759, z 2005 r. Nr
172 poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337z 2007 r. Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458) z 2009
r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 89 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r.
Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620 i Nr 123, poz.835) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 860.000 zł na finansowanie
planowanego w 2010 roku deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego
§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązań dotyczących zaciągniętego kredytu są dochody własne Miasta
Lipna z tytułu podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
§ 3.Ustala się następującą prognozę spłaty przedmiotowego kredytu:
- w 2010 r. – naleŜne odsetki
- w 2011 r. – 300.000 zł wraz z naleŜnymi odsetkami
- w 2012 r. – 560.000 zł wraz z naleŜnymi odsetkami
§ 4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wysokość planowanego pierwotnie deficytu budŜetowego na 2010 rok Uchwałą Rady
Miejskiej w Lipnie Nr XLII/347/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku wynosiła 6.478.270 zł
W dniu 18 września 2010 roku Uchwałą Rady zmieniającą budŜet dokonano zmniejszenia deficytu
budŜetowego do kwoty 4.683.454 zł.
Źródłem sfinansowania deficytu budŜetowego w 2010r. są:
a) emisja obligacji w kwocie 2.900.000 zł,
b) 2 kredyty zaciągnięte z EBI + CEB w kwocie 669.920 zł,
c) Spłata poŜyczki w kwocie 7.600 zł,
d) Środki wolne z 2009 roku w wysokości 245.557 zł
Do pokrycia wydatków zaplanowanych w budŜecie brakuje kwoty 860.000 zł, na którą planuje się
zaciągnąć kredyt 2 – letni z banku wybranego według kryterium najniŜszej ceny, wyłonionego na
podstawie zapytania ofertowego.
Podstawę finansowania deficytu zaplanowanego w budŜecie danego roku stanowi zapis w art.217
ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

