Uchwała Nr XXXIV/192 /2010
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Na podstawie art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 152, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr
113,poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1906, z 2003 r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z
2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz,327,Nr 138, poz.974,Nr
171,poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223,poz.1458 , z 2009 r. Nr 52 poz.420,Nr
157,poz.1241, z 2010 r. Nr 28,poz.poz.142i 146,Nr 40,poz.230, Nr 106,poz.675 / i art. 89
ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ Dz. U Nr
157,poz.1240, z 2010 r. Nr 28,poz.146,Nr 96,poz.620 i Nr 123 poz.835/ uchwala się co
następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 290 599,47 zł
/Słownie złotych: Jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy/ z przeznaczeniem na:
- finansowanie planowanego deficytu na 2010 rok związanego z wydatkami ujętymi w
budżecie gminy w wysokości 1 085 177,00 zł
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku budżetowym w
wysokości - 205 422,47zł
§ 2. Kredyt o którym mowa w § 1 zostanie spłacony w latach 2011-2013.
§ 3.Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach lat
następnych w których przypada spłata kredytu.
§ 4.Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją
wekslową
§ 5.Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Kawęczyn do zawarcia umowy kredytu oraz
podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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