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UCHWAŁA NR XIX.127.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

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, poz. 1579) oraz w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 
poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, 
poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, 
poz. 1257, poz. 1454), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion 
pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) na sfinansowanie planowanego na rok 2017 deficytu budżetu Gminy.

§ 2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne Gminy.

§ 3. Całkowita spłata kredytu nastąpi w okresie do 2019 r.

§ 4. Umowa kredytu powinna spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytu długoterminowego, zgodnie z treścią §1, 
§2 i §3 uchwały.

2. Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do wystawienia w imieniu Gminy weksla in blanco oraz podpisania 
deklaracji wekslowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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