
              UCHWAŁA  NR  XXX/249/2014
RADY  GMINY  W  SOBOLEWIE

z dnia  12 czerwca 2014 r.

w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu pożyczek i kredytów

       Na  podstawie art. 18  ust.2  pkt 9  lit. c oraz art. 58  ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o  samorządzie  gminnym  –  /Dz.U.  z  2001 r.  Nr 142  poz.1591   z  późn. zm./ oraz
   art. 89   ust. 1  pkt  3   ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r. o  finansach  publicznych/ 
 Dz.U.  Nr 157  poz. 1240 z późn. zm./  Rada Gminy  w  Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 2014 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  w wysokości  559 099,00 zł /słownie: pięćset 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych/.
2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2

Kredyt wymieniony w  §1  zostanie  zaciągnięty w banku wybranym w trybie ustawy z dnia  
29 stycznia 2014  r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 
759 z późn. zm)

                                                                       § 3

Spłata kredytu nastąpi w ciągu  5  lat, w rocznych ratach, poczynając od   1 stycznia 2015 roku.

§  4

Zaciągnięty kredyt, jako zobowiązanie Gminy, spłacony zostanie z dochodów własnych budżetu 
Gminy w latach  2015 – 2019,  pochodzących z podatku od nieruchomości.

§  5

Szczegółowe warunki spłaty kredytu regulować  będzie umowa o zaciągnięciu tego kredytu.

§  6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 
Leszek Dariusz Urawski



Uzasadnienie
do Uchwały Nr   XXX/249/2014

Rady Gminy w Sobolewie 
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu pożyczek i kredytów

W celu realizacji uchwały budżetowej na 2014 r. (Uchwała Nr  XXVII/2014/2013 Rady Gminy 

w Sobolewie  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r.) 

konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  w 

wysokości  559 099,00 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.

Okres spłaty kredytu planowany jest na lata 2015 -2019. Wybór banku, z którym zostanie 

podpisana umowa na udzielenie kredytu zostanie dokonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Kredyt spłacony będzie  z dochodów Gminy, a zabezpieczeniem będzie 

weksel in blanco wraz deklaracją wekslową.

Przewodniczący Rady Gminy 
Leszek Dariusz Urawski


