
UCHWAŁA NR XXXII/192/2013
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 ze zm.) oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2013 – 2032 załącznik 1 i 2 Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Gmina Nowy Korczyn zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 6.517.468,96 zł. (słownie: sześć 
milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem zł 96/100) z przeznaczeniem na całkowitą 
spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach: 

- kwota 400.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Kielcach 

- kwota 1.515.565,96 zł. w ING Banku Śląskim o/Kielce 

- kwota 1.200.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Kielcach 

- kwota 2.735.903,00 zł. w PKO BP SA 

- kwota 666.000,00 zł. w Banku Spółdzielczym w Kielcach 

§ 2. 1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą wpływy z dochodów własnych. 

2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2016 – 2032 

3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Konsolidacja kredytu polega na spłacie dotychczas zaciągniętych kredytów jednym kredytem. Takie działanie ma 
na celu obniżenie spłacanych rat kredytów w ciągu poszczególnych lat. Konieczność podejmowanie wszelkich 
działań mających na celu zmniejszenie obciążenia z tytułu obsługi kredytów wynika z nowych uregulowań ustawy 
o finansach publicznych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2014 roku. Kredyt konsolidacyjny nie wpływa na 
wzrost zadłużenia Gminy. 
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