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z dnia  15 lutego 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2023 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 (t.j. 
Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 18.948.017,58 złotych (słownie: 
osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) 
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu Miasta Tarnobrzega 
w wysokości 15.487.572,90 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 
i wykupu obligacji w wysokości 3.460.444,68 zł. 

§ 2. 1. Spłata kredytu długoterminowego nastąpi w latach 2024-2038 w ratach określonych w umowie 
kredytowej. 

2. Spłata odsetek nastąpi z dochodów własnych Miasta Tarnobrzega. 

3. Spłata rat kredytu długoterminowego nastąpi z dochodów własnych Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Szczegółowe warunki zaciągniętego zobowiązania będą ustalone w umowie zawartej między Miastem 
Tarnobrzeg a kredytodawcą po przeprowadzonym przetargu. 

§ 4. Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega, którego upoważnia się do 
dokonania wszelkich czynności związanych z uzyskaniem kredytu. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Bogusław Potański 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D0205E5-5BDD-4883-A05C-C64643F8CE83. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  Jednostka 
Samorządu Terytorialnego może zaciągać kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.  Przedłożona  uchwała przewiduje 
zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu Miasta 
Tarnobrzega w kwocie 15.487.572,90 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 3.460.444,68 zł. Okres obsługi kredytu ustalono na 
lata 2024-2038. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami będą wpływy z dochodów 
własnych Miasta Tarnobrzega. Niniejsza Uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury określanej w Ustawie 
Prawo Zamówień Publicznych oraz pozwala na wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu. 

Kredyt w części przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu przeznaczony jest na finansowanie 
niżej wymienionych inwestycji: 

1 Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców 1 726 000,00 

2 Będzie Bezpieczniej - Wykonanie monitoringu i oświetlenia Strefy Rekreacyjnej Placu 
Zabaw i Siłowni przy ulicy Kopernika 

20 000,00 

3 Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tarnobrzegu 550 000,00 
4 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega 1 611 000,00 

5 Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie 
turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega 

1 949 036,62 

6 Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega 4 955 396,70 
7 Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą 817 058,88 
8 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 11 20 000,00 
9 Maszt dzwonowy - osiedle Mokrzyszów 20 000,00 
10 Monitoring terenu i strefy rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 20 000,00 

11 
Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektów składanych o 
dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 
2021-2027 oraz innych programów pomocowych 

2 000 000,00 

12 Podest - molo (osiedle Wielowieś) 20 000,00 
13 Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Ocice poprzez wykonanie oświetlenia 19 999,41 

14 Przebudowa drogi gminnej nr G 122139R (ul. Rusinowskiego) w Tarnobrzegu w km od 
0+004 do 0+214 

782 401,29 

15 Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików - etap II 20 000,00 
16 Siłownia na Dębowej Polanie - II etap 16 680,00 

17 Ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej. Ułożenie kostki (chodnik) do altany 
ogrodowej - osiedle Podłęże 

20 000,00 

18 Wykonanie i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP - osiedle Sielec 20 000,00 
19 Wykup nieruchomości 900 000,00 
  Razem 15 487 572,90 
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