
  UCHWAŁA NR XXXVII/199/14 
                RADY GMINY KAMIENNIK                  

   z  dnia 27 marca 2014 roku                                         
 
 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”c”, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ((t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 89 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)                                
Rada Gminy uchwala,  co następuje: 

§ 1.1. Zaciąga się  kredyt długoterminowy i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 
2 380 000,00 zł (słownie zł dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
pokrycie części wydatków związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Przebudowa i remont Stacji 
Uzdatniania Wody w Cieszanowicach .” 
      . 
2. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

3. Kredyt do wysokości  1 053 000,00zł zostanie zaciągnięty w dwóch transzach:. 

1)   I transza do wysokości   333 000,00 zł – w roku 2014, 
2)  II transza do wysokości   720 000,00 zł – w roku 2015. 
 

4. Pożyczka do wysokości  1 327 000,00 zł uruchomiona zostanie w dwóch transzach: 

1)   I transza do wysokości   357 000,00 zł – w roku 2014, 
2)  II transza do wysokości   970 000,00 zł – w roku 2015. 
 
5. Spłata kredytu wymienionego w ust. 3 nastąpi  w  latach 2015 -  2024. 

6. Źródłem spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody gminy z tytułu podatku                           
od nieruchomości i podatku rolnego. 

7. Spłata pożyczki wymienionej w ust. 4 nastąpi w 2015 i 2016 roku,  po otrzymaniu dotacji ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków związanych z realizacją 
projektu, o którym mowa w § 1 ust.1. 

8. Spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki następować będzie w ratach miesięcznych z dochodów 
własnych gminy. 
 
9. Ustala się zabezpieczenie kredytu i pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 


