R a d a Gminy F r y a z t a k
38-130 Frysztak

ul. Księdza Blajera 20
woj. podkarpackie

U C H W A Ł A N R X X X I V / l 77/2005
Rady Gminy Frysztak
z dnia 27 czerwca 2005 roku

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. Zaciąga się w 2005 r., w banku wyłonionym w trybie ustawy „Prawo zamówień
publicznych", kredyt długoterminowy w wysokości 2.327.330,00 zł. (słownie: dwa miliony
trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych) z okresem spłaty w ciągu 3 lat
(2006-2008), po upływie okresu karencji trwającego do 31.12.2005 r., z przeznaczeniem na
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych
dochodach, takich jak:
Kwota kredytu w zł
Nazwa inwestycji / zadania
Lp.
261 750,00
1. Przebudowa ciągu drogowego Frysztak - Lubla
Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej - pomoc rzeczowa
25 000,00
2.
dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
Wykonanie robót drogowych na drogach powiatowych - pomoc
finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego, w tym:
20 000,00
- remont chodnika i odwodnienia w Frysztaku i Twierdzy
3.
- utwardzenie parkingu przy drodze w Gogołowie
15 000,00
- remont drogi powiatowej Nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie
50 000,00
na odcinku w miejscowości Kobyle
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
245 457,00
4.
w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak"
Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach oraz kanalizacji
80 000,00
5. sanitarnej w miejscowościach Frysztak i Pułanki - prace
projektowe
Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w Szkole
6.
257 560,00
Podstawowej i Przedszkolu Publicznym we Frysztaku
Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku
7.
40 000,00
Górnym
8. Asfaltowanie i remonty dróg gminnych
752 464,00
9. Budowa oświetlenia drogowego w Gliniku Dolnym i Kobylu
125 000,00
10. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kobyle
35 000,00
Karosacja
samochodu
strażackiego
z
OSP
Lubla
78 000,00
11.
12. Prace wykończeniowe w budynku sportowo - szatniowym w Lubli
85 849,00
13. Projekt oświetlenia drogowego w Lubli
5 000,00
Wymiana zbiorników ciśnieniowych, hydroforowych w
14.
30 000,00
przepompowni wody wodociągu komunalnego w Frysztaku
Prace projektowe przy budowie wodociągu w miejscowości
15.
50 000,00
Kobyle
16. Wykonanie studni wodnej w miejscowości Pułanki
20 000,00

Nazwa inwestycji / zadania
Zakup przystanków autobusowych do miejscowości Cieszyna i
17.
Frysztak (2 szt. x 7.000,00 zł)
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z
18.
siedzibą w Twierdzy
RAZEM:

LE:

Kwota kredytu w zł
14 000,00
137 250,00
2 327 330,00

2. Roczne spłaty kredytu wyniosą:
Rok
2006 r.
2007 r.
2008 r.
Razem:

Kwota spłaty
775.777,00 zł
775.777,00 zł
775.776,00 zł
2.327.330,00 zł

3. Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu będą: nieodwołalne pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem bankowym oraz weksel własny „in blanco".
4. Spłata zobowiązań z tytułu kredytu i weksla „in blanco" nastąpi do dnia 31.12.2008 r.
z dochodów własnych gminy, takich jak podatek od nieruchomości, rolny, leśny, a także
z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
§2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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