
Projekt 

Druk nr 654 

UCHWAŁA NR  

 RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 października 2021 r. 

 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1 .  

Zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony 

pięćset tysięcy złotych) na finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w 

Koninie". 

§2.  

Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. po otrzymaniu 

środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

§3. 

Jako formę zabezpieczenia spłaty kredytu ustanawia się weksel „in blanco" wraz z deklaracją 

wekslową. 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

  



§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opiniował radca prawny: 

J. Ignaczak 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego 

mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej. 

Kredyt w kwocie 4.500.000,00 zł zostanie zaciągnięty z przeznaczeniem na 

wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy 

Kleczewskiej w Koninie". 

Przedmiotowy kredyt pozwoli zabezpieczyć płynność finansową miasta w świetle 

obowiązujących zasad systemu refundacji ze środków Unii Europejskiej poniesionych 

wydatków ze środków własnych. Proces refundacji wymaga w pierwszej kolejności 

wydatkowania środków własnych, a następnie wystąpienia z „wnioskiem o płatność"  

o refundację należnych środków. 

Spłata kredytu następować będzie automatycznie po otrzymaniu środków unijnych 

stanowiących refundację wydatków, poniesionych w ramach poszczególnych 

przedsięwzięć. 

 

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 


