
           

           

UCHWAŁA NR XIX/137/2012 

RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 14 lutego 2012 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 listopada 2008 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit c ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” 

(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust.1 pkt 2  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z  

późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Zmienia się § 2 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:  

"Źródłem pokrycia spłat rat kredytu (w latach 2012-2015) oraz odsetek od kredytu (w latach 2009-2015) 

będą dochody własne Gminy Żarów lub środki uzyskane z kredytów, pożyczek i emisji papierów 

wartościowych". 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Ze względu na konieczność uregulowania w roku 2012 znacznych wydatków inwestycyjnych 

szacowanych w granicach 2 mln zł, związanych ze współfinansowaniem przez Gminę projektu 

inwestycyjnego, realizowanego przez Powiat Świdnicki pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na 

odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy zaistniała 

potrzeba wystąpienia do Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z prośbą o zmniejszenie wysokości spłat 

należnych rat kapitałowych w roku 2012 dotyczących kredytu długoterminowego zaciągniętego w 

wysokości 2.000.000 zł oraz przesunięcie części spłat rat kapitałowych przypadających do spłaty w roku 

2012 na rok następny po roku, w którym planowane było zakończenie spłaty kredytu.  

 Spłata kredytu długoterminowego uruchomionego w styczniu 2009 r. w wysokości 2.000.000 zł 

zgodnie z zawartą umową miała rozpocząć się po trzyletniej karencji w spłacie to jest w roku 2012, a 

zakończyć w roku 2014. Spłata odsetek od kredytu rozpoczęła się w roku  2009. Spłata kredytu rozłożona 

była na 36 rat miesięcznych, w tym 35 rat w wysokości 55.555,-zł, ostatnia rata w wysokości 55.575 zł. 

Potrzeba zaciągnięcia powyższego kredytu podyktowana była  koniecznością zakończenia II etapu budowy 

hali sportowej w gminie Żarów oraz rozliczenia końcowego przedsięwzięcia pod względem rzeczowym i 

finansowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie 

przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Gmina zobowiązana była 

do zakończenia realizacji inwestycji do dnia 31.12.2008 roku i rozliczenia końcowego przedsięwzięcia z 

Bankiem w terminie nie przekraczającym 19.02.2009 roku. 

 W piśmie skierowanym do Banku Spółdzielczego w Oleśnicy zwrócono się z prośbą o przesunięcie 

części spłat rat kredytu zaciągniętego w kwocie 2 mln zł, przypadających do spłaty w roku 2012 - na rok 

2015, przy jednoczesnym dokonywaniu spłat rat tego kredytu w roku 2012 w wysokości 5.000 zł 

miesięcznie (rocznie 60.000 zł). 

 Biorąc powyższe pod uwagę zaistniała konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  

 

Sporządziła: 

Renata Dawlewicz 

Skarbnik Gminy 
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