
Uchwała Nr ..................
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia .............................

w  sprawie  zaciągnięcia  w  2007  r.  długoterminowego  kredytu  bankowego  
z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt. 9 lit.  „c” i art.  58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 82 ust. 1 
pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 
2104 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 
23.838.505  zł z  przeznaczeniem  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu 
Kalisza – Miasta na prawach powiatu, w tym:
- Miasto: 16.401.726 zł
- Powiat:   7.436.779 zł

§ 2.

1. Kredyt  spłacony  zostanie  z  dochodów  własnych  Kalisza  –  Miasta  na  prawach 
powiatu.

2. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do  uchwały  Nr  .......................  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  ...........................  
w  sprawie  zaciągnięcia  w  2007  r.  długoterminowego  kredytu  bankowego  
z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych.

W uchwale Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 r. (z późn. zm.), 
przyjęto w budżecie Kalisza plan wydatków wyższy od planu dochodów, a jednym ze 
źródeł pokrycia deficytu ustalono długoterminowy kredyt bankowy.
W związku z powyższym zaistniała potrzeba zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego w celu uzupełnienia własnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych. 
Kredyt długoterminowy zostanie przeznaczony na inwestycje ujęte w planie wydatków 
majątkowych Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok i zaciągnięty w banku 
wybranym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, 
poz.1163 z późn. zm.).

Warunki zaciągnięcia niniejszego kredytu są następujące :
1. Kwota  kredytu  –  do  23.838.505 zł  (słownie:  dwadzieścia  trzy  miliony osiemset 

trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięć złotych),
2. Okres kredytowania – 5 lat od dnia podpisania umowy,
3. Spłata kapitału – raty kwartalne. 

Kwota  planowanego  do  zaciągnięcia  kredytu  została  uwzględniona  w  planie 
przychodów  związanych  z  pokryciem  deficytu  budżetowego  określonego  w 
wymienionej na wstępie uchwale.
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