UCHWAŁA NR XLV/250/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 czerwca 2006 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. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co

n a s t ę p u j e:

§1
1. Zaciąga się w 2006 r., w banku wyłonionym w trybie ustawy „Prawo zamówień
publicznych”, kredyt długoterminowy w wysokości 2.134.991,70 zł. (słownie: dwa miliony
sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 70/100) z okresem
spłaty w ciągu 5 lat (2007-2011), po upływie okresu karencji trwającego do 31.12.2006 r.,
z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek, takich jak:
Lp.

Wyszczególnienie

Pożyczka nr 36/03/R/P, zaciągnięta w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Pożyczka nr 30/04/R/P, zaciągnięta w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
II.
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Kredyt nr 2/B/2004, zaciągnięty w 2004 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie
III.
O/Frysztak
Pożyczka nr 65/2005/OW/R/P, zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
IV.
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Kredyt nr 1/B/2005, zaciągnięty w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie
V.
O/Frysztak
Razem:
I.

Kwota spłaty
w 2006 r.
184 000,00
119 120,00
636 000,00
114 546,00
775 777,00
1 829 443,00

oraz na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, takich jak:
Lp.

Wyszczególnienie
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu
I.
Szkół w Gogołowie
Razem:

2. Roczne spłaty kredytu wyniosą:
Rok
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Razem:

Kwota spłaty
426.998,00 zł
426.998,00 zł
426.998,00 zł
426.998,00 zł
426.999,70 zł
2.134.991,70 zł

Kwota
305 548,70
305 548,70

3. Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu będzie weksel własny „in blanco”.
4. Spłata zobowiązań z tytułu kredytu i weksla „in blanco” nastąpi do dnia 31.12.2011 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.

