
UCHWAŁA NR XXXVI/253/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 )uchwala się, co 
następuje : 

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł ( siedemset tysięcy złotych ) na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 oraz na rozchody – spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek . 

§ 2. Kredyt będzie zaciągnięty w banku wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

§ 4. Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2014-2019. Środki na spłatę kredytu będą 
zabezpieczone w budżetach lat następnych, w których przypada spłata. 

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Ostrowy do reprezentowania Gminy Nowe Ostrowy do 
podjęcia czynności formalno-prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu, o którym mowa w § 1. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVI/253/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 roku.

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie planowanego deficytu. W związku
z koniecznością zaciągnięcia kredytu długoterminowego, planuje się zaciągnięty kredyt przeznaczyć na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 13.941,00 zł oraz na pokrycie planowanego
deficytu w kwocie 686.059,00 zł.
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