
                                                                                             PROJEKT
UCHWAŁA NR ../…/2016 

RADY GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.271.000,00 zł.
na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetowego  Gminy  na  2016  r.  oraz  na  spłatę
wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek
przypadających do spłaty w 2016 roku.

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r.
poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz.
195) 
Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia  się  zaciągnąć  długoterminowy  kredyt  bankowy  w  łącznej  wysokości  4.271.000,00  zł,
(słownie:  Cztery  miliony  dwieście  siedemdziesiąt  jeden  tysięcy  złotych  00/100)  na  sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2016 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „Centrum  Integracji  Społecznej  –  Budowa  Sali  sportowej  w  ramach  rozbudowy  Szkoły
Podstawowej w |Ojrzanowie” – 2.500.000,00 zł.

2. „Rozwój  gminnej  infrastruktury  drogowej  poprzez  przebudowę  i  remont  drogi  gminnej  nr
150614W ul. Głównej w Petrykozach II etap” – 42.600,00 zł

oraz  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek
przypadających do spłaty w 2016 roku – 1.728.400,00 zł.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Wyboru banku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego,

2. Zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 1 wraz z należnymi odsetkami poprzez

wystawienie w imieniu Gminy Żabia Wola weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

3. Zawarcia umowy kredytowej.
§ 3

Spłata kredytu następować będzie w latach 2018-2030 z dochodów własnych budżetu gminy z wpływów z
podatku od nieruchomości od osób fizycznych, uwzględnionych w planach budżetowych, w terminach
określonych w umowie kredytowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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