UCHWAŁA NR ......................................
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia ..............................

PROJEKT

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2015r. – poz. 1515, poz. 1890 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911,
poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.
1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 ) , Rada Miejska w Głogówku uchwala, co
następuje :

§1
Zaciąga się kredyt długoterminowy do kwoty 1.908.190,00 zł w roku budżetowym 2016r.
z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.
§2
Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2017 – 2031 .
§3
Kredyt spłacany będzie z dochodów własnych gminy uzyskanych z podatku od nieruchomości i
rolnego.
§4
Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel „in blanco” na zasadach określonych w
deklaracji wekslowej.
§5
Upoważnia się Burmistrza Głogówka do wystawienia weksla „in blanco”, o którym mowa w
§ 4 wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Mieczysław Hołówko

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego .
Kredyt długoterminowy w kwocie 1.908.190,00 zł został uwzględniony po stronie
przychodów w uchwale Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia
2015roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok – zał. nr 5 .
Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
poprzednich.
Bank udzielający kredytu zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego po
uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości spłaty w/w kredytu.

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek

Głogówek, dn. 09.03.2016r.

