
UCHWAŁA NR X/128/2019 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 30 maja 2019 r. 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
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. 2019, poz. 506) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077  z późn. zm.)  
 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 47.700.000 zł, (słownie: 
czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na: 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2019 oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 

 
 

§ 2. 
 

1. Kredyt spłacony zostanie z dochodów własnych Miasta Kalisza. 
2. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z 

deklaracją wekslową. 
 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

         Przewodniczący 
    Rady Miasta Kalisza 
                /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz  
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR X/128/2019 

 RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 30 maja 2019 r. 

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
 
 

 
Dla pełnej realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie Miasta Kalisza na rok 2019  
niezbędne jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 
47.700.000 zł. 
 
Kredyt długoterminowy zaciąga się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
i pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Kalisza. 
Spłata rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2023 - 2038, 
natomiast spłata rat odsetkowych  kredytu nastąpi  od miesiąca następującego  po 
uruchomieniu kredytu w 2019 r. do czasu całkowitej spłaty. 
Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w postępowaniu przetargowym trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).  
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej. 
 
W związku  z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 

           Prezydent 
       Miasta Kalisza 

    /.../ 
Krystian Kinastowski  

 
 

 


