UCHWAŁA NR XXXIII/371/22
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy Mogilno na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion
dziewięćset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok
2022 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz
z infrastrukturą”.
§ 2. Spłata odsetek będzie realizowana od 2022 roku.
§ 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2023-2032.
§ 4. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu gminy Mogilno i przychody
budżetów gminy Mogilno uchwalanych w okresie spłaty kredytu.
§ 5. Ustala się formę zabezpieczenia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Molenda
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/371/22
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy Mogilno na rok 2022

Gmina Mogilno w 2022 roku planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.900.000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie
wraz z infrastrukturą”.

Planowany koszt zadania wynosi 7.436.556,60 zł. Źródła finansowania tego zadania to:
a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
b) środki własne gminy
c) kredyt długoterminowy

2.489.266,00 zł,
3.047.290,60 zł,
1.900.000,00 zł.

Spłata kredytu będzie następowała w latach 2023 – 2032.
Raty kredytu do spłaty:
- w 2023 r. do spłaty 20.000,00 zł (do 31.12.2023r.),
- w latach 2024 do 2031 po 220.000,00 zł rocznie (w każdym roku po 4 raty kwartalne po 55.000,00 zł),
- w ostatnim 2032 roku spłata wyniesie 120.000,00 zł (2 raty po 60.000,00 zł).
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