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Rady Gminy w Lipniku

z dnia 21 stycznia 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu

i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. l pkt 2 i pkt 3
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z20 13 r. poz. 885 z późniejszymi
zmianami ), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

~ 1.

I. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.404.812 zl, slownie: trzy miliony czterysta cztery

tysiące osiemset dwanaście złotych z przeznaczeniem na:

I) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.332.412 zł,

słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwanaście złotych,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 72.400

zł, słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotycll.

2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy, tj:

splata odsetek w latach 2015 - 2025, splata rat kredytu w latach 2021 - 2025.

p.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

p.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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zł, słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych.

2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy, tj:

spłata odsetek w latach 2015 - 2025, splata rat kredytu w latach 2021 - 2025.
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