UCHWAŁA Nr XXXI / 250 / 2013
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 07 marca 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 9 lit. „c" i art. 58 ustawy

z dnia 8 marca

1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami ),
w związku z § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXIX / 226 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok.
Rada Gminy uchwala co następuje:
§i
Gmina Lipnik zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości

1 676 468 zł. (słownie: jeden milion sześćset

siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.

§2
1.

Środki kredytu zostaną uruchomione w 2013 roku.

2.

Warunki spłaty kredytu określi umowa kredytu.

3.

Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne gminy osiągnięte z wpływów
z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

4.

Spłata odsetek następować będzie od 2013 roku z dochodów własnych gminy - z tytuhi podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

5.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „ in blanco " wraz z deklaracją wekslową.

6.

Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2020 roku.
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y / ^ N Y
Stanisław

Mazur

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XXXI /250 /2013
RADY GMINY W LEPNIKU
z dnia 07 marca 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Rada Gminy uchwala co następuje:

Gmina Lipnik zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 1 676 468 zł. (słownie: jeden milion sześćset
siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętycłi zobowiązań.
Środki l<redytu zostaną urucliomione w 2013 roku.
Warunki spłaty kredytu określi umowa kredytu.
Źródłem spłaty kredytu, będą dochody własne gminy osiągnięte z wpływów z podatku rolnego i podatku od
nieruchomości.
Spłata odsetek następować ł^i-H^ip nd 9 f i n roku z dochodów własnych gmmy - z tytułu podatku od
nieruchomości i podatku rolnego.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „ in blanco " wraz z deklaracją wekslową.
Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2020 roku.
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