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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 23 września 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy  
z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 

Rada Gminy Hyżne postanawia: 

§ 1. 1. Zaciągnąć w 2022 roku kredyt długoterminowy w wysokości do 2 096 000,00 zł (słownie: dwa 
miliony  dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Hyżne powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 1 881 000,00 zł oraz 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 215 000,00 zł. 

2. Wyboru Wykonawcy dokona Wójt Gminy Hyżne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Spłata zaciągniętego kredytu, o którym mowa w § 1, nastąpi w latach 2023 – 2033. 

§ 2. Zobowiązania finansowe z zaciągniętego kredytu zostaną pokryte dochodami własnymi gminy 
tj. wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych. 

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Hyżne do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako 
zabezpieczenie zaciągniętego kredytu długoterminowego. 

§ 4. Uchylić Uchwałę Rady Gminy Hyżne Nr XLIV/352/22 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Planowany kredyt długoterminowy jest niezbędny dla gminy w celu spłaty wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań oraz pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy Hyżne, powstałego w związku z realizacją 
zadań inwestycyjnych. W roku bieżącym, gmina podjęła się realizacji inwestycji na  prawie 18 000 000,00 zł. 
Spora część z nich pokrywana jest z dofinansowań, ale przy każdej wymagany jest wkład własny. 
Pomniejszenie wysokości kredytu długoterminowego wynika z przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego 
na 2023 rok. Stąd gmina w bieżącym roku będzie mieć niewydatkowane środki i nie ma potrzeby zaciągania 
kredytu w planowanej wcześniej kwocie. 

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW 
w Warszawie. Pozostałe kredyty długoterminowe zaplanowane do spłaty w bieżącym roku zostały spłacone 
wolnymi środkami z lat poprzednich. 

Gmina planuje ogłosić  przetarg w celu wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej. 
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