Projekt
z dnia 22 września 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r.
poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się , co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XIII/143/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka Nr XVIII/177/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W trybie ustawy prawo zamówień publicznych postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości
20.130.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) na pokrycie
planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek”..
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka, który jest upoważniony do
zawarcia umowy z bankiem wyłonionym w przetargu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski
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Uzasadnienie
Realizując uchwałę budżetową na 2020 rok konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały w sprawie kredytu
długoterminowego, który przeznaczony zostanie na sfinansowanie rozchodów budżetu Miasta - w tym na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów
Mazowiecka.
Planowany deficyt budżetu wynosi:

20.878.236,00 zł.

w tym kredyt na pokrycie deficytu:

17.417.136,00 zł

Planowane spłaty kredytów wynoszą:

2.671.664,00 zł.

Planowane spłaty pożyczek wynoszą:

41.200,00 zł.
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