
      UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  XXVVIIIIII//9900//1122  
                                RRAADDYY  GGMMIINNYY  KKAAMMIIEENNNNIIKK                                      

  zz    ddnniiaa  2211  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu                                                                                  
  
  
ww  sspprraawwiiee  zzaacciiąąggnniięęcciiaa  ddłłuuggootteerrmmiinnoowweeggoo  kkrreeddyyttuu  ii  ppoożżyycczzkkii  

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala,                                 
co następuje: 

§§  11..11..  ZZaacciiąąggaa  ssiięę    kkrreeddyytt  ddłłuuggootteerrmmiinnoowwyy  ii  ppoożżyycczzkkęę  nnaa  wwyypprrzzeeddzzaajjąąccee  ffiinnaannssoowwaanniiee  ddzziiaałłaańń  
ffiinnaannssoowwaannyycchh  zzee  śśrrooddkkóóww  ppoocchhooddzząąccyycchh  zz  bbuuddżżeettuu  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  ddoo  wwyyssookkoośśccii  330000  000000  zzłł  
((ssłłoowwnniiee  zzłł::  ttrrzzyyssttaa  ttyyssiięęccyy  zzłłoottyycchh))  zz  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm  nnaa  ppookkrryycciiee  cczzęęśśccii  wwyyddaattkkóóww  zzwwiiąązzaannyycchh                                      
zz  rreeaalliizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  ppoodd  nnaazzwwąą::  „„RReemmoonntt  bbuuddyynnkkuu  śśwwiieettlliiccyy  oorraazz  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee  tteerreennuu                                                
pprrzzyy  śśwwiieettlliiccyy  wwiieejjsskkiieejj  ww  GGoowwoorroowwiiccaacchh..””  
            ..  
2. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

3. Kredyt do wysokości  63 000 zł zostanie zaciągnięty w 2012 roku. 

4. Pożyczka do wysokości  237 000 zł uruchomiona zostanie w dwóch transzach: 

1)   I transza do wysokości   57 000 zł – w roku 2012, 
2)  II transza do wysokości 180 000 zł – w roku 2013. 
 
5. Spłata kredytu wymienionego w ust. 3 nastąpi  w  latach 2013 -  2016. 

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

7. Spłata pożyczki wymienionej w ust. 4 nastąpi w 2013 i 2014 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 

88..  SSppłłaattaa  ooddsseetteekk  oodd  zzaacciiąąggnniięętteejj  ppoożżyycczzkkii  nnaassttęęppoowwaaćć  bbęęddzziiee  ww  rraattaacchh  mmiieessiięęcczznnyycchh  zz  ddoocchhooddóóww  
wwłłaassnnyycchh  ggmmiinnyy..  
  
9. Ustala się zabezpieczenie kredytu i pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

§§  22..  WWyykkoonnaanniiee  uucchhwwaałłyy  ppoowwiieerrzzaa  ssiięę  WWóójjttoowwii  GGmmiinnyy..  
  
§§  33..  UUcchhwwaałłaa  wwcchhooddzzii  ww  żżyycciiee  zz  ddnniieemm  ppooddjjęęcciiaa..    
 

  


