UCHWAŁA NR XX/109/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Działając na podstawie art, 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
Rada

Gminy

uchwala

co

następuje:

§1
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego, kredytu długoterminowego w wysokości 1.272 000,00 złotych (słownie:
jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) z okresem spłaty w ciągu 2 lat
(2005-2006), po upływie 1-rocznego okresu karencji, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu
budżetowego oraz wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
w związku z finansowaniem w ciągu roku inwestycji gminnych, takich jak:
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami,
przepompowniami oraz zasilaniem energetycznym przepompowni" w miejscowościach:
Twierdza i Glinik Dolny,
2) „Modernizacja drogi gminnej nr 3510006 Gogołów - Czerwona Górka - Huta
Gogołowska" w miejscowościach Gogołów, Glinik Górny, Huta Gogołowska,
3) „Nadbudowa przewiązki i budowa nowego dachu na budynku Szkoły Podstawowej we
Frysztaku",
4) Kontynuacja budowy pawilonu sportowo - szatniowego w Lubli - zamontowanie stolarki,
przyłącz elektryczny i instalacja podtynkowa, tynki wewnętrzne,
5) Remonty dróg gminnych,
i spłat pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 244.747,00 zł.
2. Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu będą: nieodwołalne pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem bankowym oraz weksel własny „in blanco".
3. Spłata zobowiązań z tytułu kredytu i weksla „in blanco" nastąpi przed dniem 31.12.2006 r.
z dochodów własnych gminy - podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§2

§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

