UCH WAŁA Nr XX VII/ 191/ 2017
RADY GMINY MUR Ó W
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d, art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. / Rada
Gminy Murów uchwala co następuje:
§ 1.1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 1.800.000,00 zł ( słownie: Jeden milion osiemset tysięcy
złotych).
2. Ustala się przeznaczenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Murów w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do
Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68”.
3. Przyjąć kredyt w 2017 roku w kwocie 300.000,00 zł jako przychody Gminy Murów 2017 roku.
4. Przyjąć kredyt w 2018 roku w kwocie 1.500.000,00 zł jako przychody Gminy Murów 2018 roku.
§ 2. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach kwartalnych wraz z odsetkami w latach 2018 – 2025.
§ 3. Źródłem dochodu z którego kredyt wraz z odsetkami będzie spłacany, będą dochody własne gminy
z tytułu podatku od nieruchomości.
§ 4. Zabezpieczenie spłaty pożyczki w wysokości określonej w § 1 nastąpi w formie „weksla in blanco”
Gminy wraz z deklaracją wekslową uwzględniający również należne odsetki.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do zawarcia umowy o udzielenie kredytu oraz zaciągnięcia
zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia kredytu z warunkami określonymi w umowie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
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