UCHWAŁA NR X/77/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
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. tj. z 2013 r. , poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj.
z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626,
poz. 1877, 2015 poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Miejska w Prószkowie uchwala,
co następuje:

§1
Zaciąga się kredyt długoterminowy do kwoty 400.000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)
na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Prószków,
z przeznaczeniem na refinansowanie nakładów dla inwestycji:
„Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka” do 200.000,00 zł
„ Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie” do 200.000,00 zł

§2
Spłata kredytu nastąpi w okresie 3 lat, począwszy od roku 2016.

§3
Na spłatę rat kapitałowych i odsetek w latach spłaty kredytu określonych w § 2 należy zabezpieczyć
środki w budżecie Gminy Prószków, pochodzące z dochodów własnych gminy z tytułu udziałów
w podatku od osób fizycznych.

§4
Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu Gmina Prószków wystawi weksel „in blanco”.

§5
Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do wystawienia weksla „in blanco”, o którym mowa
w § 4 na kwotę kredytu nie wyższą niż 400.000,00 zł powiększoną o należne odsetki
i prowizję wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.

§6
Zobowiązanie wynikające z wypełnionego weksla spłacone zostanie z dochodów własnych Gminy
Prószków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§7
Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Prószków.

§8
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa

