Uchwała Nr XLIII/240/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację wieloletnich zadań
inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.), Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 700 000 zł (dwa
miliony siedemset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
Gminy Głuszyca.
§ 2. Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch transzach:
1. I transza w wysokości 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) zostanie uruchomiona
w 2010 roku,
2. II transza w wysokości 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych) zostanie
uruchomiona w 2011 roku.
§ 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2011 – 2020, w ratach miesięcznych z dochodów
własnych budżetu gminy.
§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu długoterminowego będzie weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
§ 5. Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w oparciu o przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała ma na celu pokrycie występującego w budżecie gminy planowanego
deficytu budżetowego spowodowanego realizacją zadań bieżących i majątkowych gminy
m. in.:
1. zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do
końca i ul. Graniczna”,
2. zadania pn. „Rewitalizacja i odbudowa drogi przy ul. Leśnej”,
3. zadania pn. „Odbudowa murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca”,
4. zadania pn. „Utwardzenie placu manewrowego między garażami przy ul. Pionierów”.
Zaciągnięcie powyższego kredytu pozwoli terminowo regulować zobowiązania wobec
kontrahentów.

