
UCHWAŁA Nr XXXIV / 259 / 2013  
RADY GMINY GNIEZNO 

Z DNIA 08.02.2013r. 
 

 
W sprawie: zaciągnięcia  kredytu długoterminowego. 
 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.a lit.1, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591  ze. zmianami) 
oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U.  
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje: 
 
§1.1. Zaciąga się w 2013r. w banku wyłonionym w trybie ustawy „Prawo  zamówień publicznych”    
       kredyt długoterminowy w wysokości   1.000.000,00 zł    (słownie: jeden milion złotych ) 
       z okresem spłaty w ciągu 6 lat   (2013r- 2019r )  z przeznaczeniem na zakup  nieruchomości  
       zabudowanej budynkiem biurowym i garaŜowym  zlokalizowanym w Gnieźnie przy ul. Al.  
       Reymonta 9-11. 
     2. Roczne spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1 wyniosą: 
           

Rok  Kwota spłaty 
2013 -- 
2014 100.000,00 
2015 100.000,00 
2016 200.000,00 
2017 200.000,00 

       2018 200.000,00 
2019 200.000,00 

Razem              1.000.000,00 
 
     3. Ustala się, Ŝe w okresie od zaciągnięcia kredytu w 2013r. do 31.12.2013r ponoszone będą   
       tylko koszty obsługi kredytu w postaci odsetek, a w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2019r.  
       raty kapitałowe wraz z odsetkami. 
 
§ 2. Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją  
       wekslową. 
 
§ 3. Spłata zobowiązań z tytułu  kredytu nastąpi do dnia 31.12.2019r. z dochodów własnych gminy     
     takich jak podatek od nieruchomości, rolny, leśny a takŜe z udziałów gminy w podatkach   
     stanowiących dochód  budŜetu państwa. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
 
§ 5. Uchwałą wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

 Gmina Gniezno w budŜecie na 2013r. i w WPF na lata 2013-2021 zaplanowała środki na 

rozbudowę urzędu gminy w łącznej wysokości 850.000 zł. PoniewaŜ pojawiła się moŜliwość 

zakupu budynku biurowego dwukondygnacyjnego podpiwniczonego o powierzchni uŜytkowej 

667,04 m2 oraz budynku garaŜowego, za zgodą  Rady Gminy zdecydowano o zakupie w/w 

budynków. Urząd Gminy od kilku lat boryka się z problemem zbyt małej powierzchni biurowej, 

obecna siedziba Urzędu ma łączną powierzchnię 394,..m2, na tak małej powierzchni funkcjonują 

oprócz Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Ekonomiczno-

Administarcyjny Szkół, co wpływa negatywnie na jakość obsługi petentów oraz warunki pracy. 

 

 

 


