
Uchwala Nr 154/XXVI/12 
Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

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 (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.89 ust.l 
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
ze zm.)
Rada Gminy Przyłęk uchwała co następuje:

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy 
złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne pn.”

1. „ Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” realizowany 
w ramach projektu -  Poprawa jakości życia społeczno -  kulturalnego mieszkańców 
gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury 
w kwocie 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Spłata kredytu o którym mowa w § 1, nastąpi do dnia 31.12.2013 roku ,po otrzymaniu 
środków uzyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „ in blanco ” wraz z deklaracją wekslową.

§ 1-

§2.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prze iczący Rady Gminy



UZASADNIENIE

Gmina Przyłęk na finansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku szkolnego 
w Rudkach na dom kultury” realizowane w 2012 roku zmuszona jest zaciągnąć kredyt 
w kwocie 200 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi do końca roku 2013 ,po otrzymaniu środków 
z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Jednostką Wdrażającą Programy Unijne, 
dofinansowanie nastąpi po zakończeniu w/w zadania inwestycyjnego i złożeniu końcowego 
wniosku o płatność. Przewidywane zatwierdzenie końcowego sprawozdania z zadania 
nastąpi w IV kw. 2012r. Dofinansowanie zostanie przekazane Gminie po zatwierdzeniu przez 
MJWPU Wniosku o płatność , obejmującego kwotę płatności końcowej oraz poświadczeniu 
wysokości i prawidłowości ujętych w nim poniesionych wydatków.
W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania refundacji poniesionych wydatków 
w ramach tego projektu w tym roku i zaciągnięcie kredytu jest niezbędne do sfinansowania 
ujętego w budżecie zadania przypadającego do realizacji w roku bieżącym.


