
UCHWAŁA Nr XLII/259114
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty

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 2013 r. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pÓŹll.zm.) w związku z S 9 pkt 2 uchwały
Rady Gminy w Baćkowicach Nr XXXV/223/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok
Rada Gminy uchwała co następuje:

Gmina zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości kwoty 180.000 zł (słownie:
sto osiemdziesiqt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego.

S2
l. Środki zostaną uruchomione w 2014 roku.
2. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w S l będą wpływy z podatku od
nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej.
3. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2015 - 2019.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel "in blanco" Gminy Baćkowice
wraz z deklaracją wekslową.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

~4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Baćkowicach.

~5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/259/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 25 września 201~ roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty

Kredyt w wysokości 180.000 zł zostanie wykorzystany na realizację zadania
pn. " Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska
sportowego w Nieskurzowie Nowym", którego wartość wynosi 461.000,00 zł .
Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 249.976,00 zł z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a z własnych środków w 2014 roku gmina
zabezpieczyła kwotę 31.024,00 zł oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu
długoterminowego w kwocie 180.000,00 zł. Wobec powyższego uchwalono jak w
sentencji uchwały.
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