
UCHWAŁA Nr VIII/33/07

RADY GMINY GZY

z dnia 1 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007.

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)            oraz 
art. 82 ust. 1 pkt 2, art 83 ust. 1 i art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005 r. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala,                 co następuje:

§ 1

Zaciąga się kredyt  w wysokości 350 000,00 zł.  na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 
budżetowym 2007 z przeznaczeniem na: "Przebudowę i modernizację dróg w Gminie Gzy, tj. drogi 
gminnej Ostaszewo Pańki -  Szyszki - 230 000,00 zł., drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi 
Mierzeniec - 120 000,00 zł."
 

§ 2

1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2008 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.  Źródłem pokrycia spłaty  kredytu wraz z  odsetkami są  dochody  z  tytułu  udziału w  podatku 

dochodowym od osób fizycznych i podatku od nieruchomości.

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty  kredytu  o  którym  mowa  w  § 1  będzie  weksel  in  blanco  łącznie 
z odsetkami i innymi należnościami związanymi z kredytem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                 



Uzasadnienie

Kredyt  w  wysokości  350  000,00  zł.  planuje  się  zaciągnąć ze  środków  "Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej". Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli 

NBP w danym okresie czasu, jednak nie może być niższe niż 4% w stosunku rocznym od kwoty 

wykorzystanego kredytu i marża bankowa banku kredytującego.

Kredyt może być udzielony na okres 5 lat, włączając w to okres karencji w spłacie kwoty 

kredytu nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu. 


