
Uchwała  Nr XXXIV-256/10
Rady Miejskiej  w  Baborowie

z dnia  24 marca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego  w 2010 roku .
                
        Na podstawie art. 18 ust.2,pkt.9 lit “c”, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,  Nr 153 poz.1271, 
Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203;  z 2005 r. Nr 
172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007 r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 94, Nr 173 poz.1218; 
z 2008 r. Nr 180 poz.1111),
art. 89 ust.1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz.U z 2009 r. Nr 157  poz.1240)

 Rada Miejska w Baborowie    uchwala, co następuje :

§  1.

     Zaciąga się kredyt długoterminowy  do wysokości 5.867.810 zł,  (słownie: pięć milionów 
osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych)  na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu  Gminy Baborów  w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, 
w tym:  na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 779.870 zł  (słownie: siedemset 
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych)

§  2.

1. Spłata kredytu o którym mowa w § 1 nastąpi w określony poniżej sposób: 
a) do kwoty 5.087.940 zł  spłacany będzie przez okres 8  lat  począwszy od roku 2011 

według harmonogramu określonego w umowie kredytowej .
b) do kwoty 779.870 zł do końca 2011 r.

2. Jako zabezpieczenie zaciągniętego kredytu ustanawia  się weksel własny “in blanco
3. Kredytodawca zostanie wyłoniony w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych .
4. Źródłem spłaty kredytu będą środki pochodzące z wpływów z podatku  dochodowego od osób  
    fizycznych oraz środków otrzymanych w ramach refundacji poniesionych  wydatków .

§  3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§  4.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie.

§  5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


