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UCHWALA Nr XIXl96/08
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zaciagniecia kredytu dlugoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.1) oraz art. 82
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z pózno zm.2) Rada Gminy Bartniczka uchwala co nastepuje:

§ 1 Postanawia sie zaciagnac kredyt dlugoterminowy w wysokosci 2 400 000 zl.
(slownie: dwa miliony czterysta tysiecy zlotych) z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budzetu Gminy Bartniczka na rok 2009 w kwocie 2 350 190 zl.
planowanego w zwiazku z realizacja inwestycji dotyczacych przebudowy drógo gminnych oraz splate wczesniej zaciagnietych kredytów w kwocie 49 810 zl.

§ 2 Upowaznia sie Wójta Gminy Bartniczka do :

1) wyboru banku na udzielenie i obsluge kredytu dlugoterminowego,

2) podjecia wszelkich czynnosci zwiazanych z pozyskaniem kredytu, o którym
mowa w § 1,

3) zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 1 wraz z naleznymi odsetkami w
postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslowa z wystawienia Gminy
Bartniczka,

4) zawarcia umowy kredytowej zgodnie z zapisem § 1.

§ 3 Kredyt, o którym mowa w § 1 wraz z naleznymi odsetkami splacany bedzie z
dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w terminacho okreslonych w umowie kredytowej, lecz nie dluzej niz do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 4 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Bartniczka.

§ 5 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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1 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319,
nr104,poz. 708, nr 170, poz. 1217i1218, nr187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832,z2007r. nr 82, poz. 560, nr88, poz. 587, nr115,
poz. 791, nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1112 i nr 209, poz. 1317 .



UZASADNIENIE:

Postanawia sie zaciagnac kredyt dlugoterminowy w wysokosci 2 400 000 zl.
(slownie: dwa miliony czterysta tysiecy zlotych) z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budzetu Gminy Bartniczka na rok 2009 w kwocie 2 350 190 zl
oraz splate wczesniej zaciagnietych kredytów w kwocie 49810 zl.

Koniecznosc zaciagniecia kredytu wynika z planowanych do realizacji przez Gmine
Bartniczka w 2009 roku inwestycji dotyczacych przebudowy dróg gminnych.
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