
                                                        UCHWAŁA Nr XXXIII/199/2010  
  RADY GMINY OBROWO 

                                                                 z dnia 26 marca 2010r. 
 
w sprawie:       zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.220.000,- zł na spłaty rat  
                         kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.     
                         
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 
1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142) oraz  art. 89 ust. 1 pkt 3 
ustawy  o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.(Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) 
 
                                                                     Rada Gminy 
                                                               uchwala, co następuje:  
                                                       
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.220.000,- zł w wybranym banku 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek 
przypadających do uiszczenia w roku bieżącym. 
 
§ 2. Ustala się spłatę kredytu w następujących latach: 
        w roku 2011 –   555.000,-  
        w roku 2012 –   555.000,- 
        w roku 2013 -    555.000,-  
        w roku 2014 -    555.000,- 
 
§ 3. Kredyt zostanie spłacony z wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
§ 4. Jako formę zabezpieczenia kredytu ustala się weksel in blanco.  
                                                                        
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.         
                                                                
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Kredyt zostanie zaciągnięty w kwocie 2.220.000,- na pokrycie braku środków na spłaty przypadające w 
2010 roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. 


