
UCHWAŁA NR XXX/237/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt.2 i 3 oraz art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje 
:

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości – 2.089.735,31 zł z tego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu w kwocie 916.000,00 zł w związku z realizacją :

1) Zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych, 
z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego gminy , dla zadań:

1) „ Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy

wiejskiej” w kwocie 180.000,00 zł

2) „Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka – modernizacja i wyposażenie

świetlicy wiejskiej” w kwocie 150.000,00 zł

3) „Tworzymy „Nasz Rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie”

w kwocie 280.000,00 zł.

2) Zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych gminy:

1) „Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 r. do ul. Warszawskiej

w Kałuszynie” w kwocie 56.000,00 zł

2) „Przebudowa hali i Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie”

w kwocie 250.000,00 zł.

3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwocie 1.173.735,31 zł

§ 2. 

1) Spłata kredytu nastąpi w latach 2016 – 2019, z karencją w spłacie w roku 2014 i 2015.

2) Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy pochodzące z podatku rolnego, od 
nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3. 

Wybór banku na udzielenie kredytu nastąpi w trybie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

Id: 314472B4-FB8B-468E-AC37-957B7A152844. Podpisany Strona 1



§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
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