UCHWAŁA NR IX/261/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z późniejszymi zmianami1)), Rada Miasta Gdyni
uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się zaciągnąć w 2019 roku kredyt długoterminowy do wysokości nie przekraczającej
140 000 000 zł (słownie sto czterdzieści milionów złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
§ 2.
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 3.
Spłata kredytu i odsetek nastąpi w terminie do końca 2032 roku.
§ 4.
Spłata kredytu i odsetek dokonywana będzie z dochodów własnych lub z przychodów budżetu Miasta.
§ 5.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

1) Zmiany

ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, Dz.U.z 2019 r. poz.303, 326, 534.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok Miasto Gdynia planuje zaciągnąć w 2019 roku
zobowiązania z tytułu kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Środki te są niezbędne do sfinansowania realizacji wielu zadań inwestycyjnych, a w szczególności
projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Zabezpieczeniem kredytu będzie
weksel in blanco. Spłata kredytu i odsetek następować będzie w terminie do końca 2032 roku,
zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20192033, zapewniającym utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.
Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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