Projekt
z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych
w kwocie 2 974 015 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące piętnaście złotych).
2. Planowany termin zaciągnięcia kredytu to 2021 rok.
3. Kredyt będzie spłacany w następujący sposób:
1) odsetki od kredytu będą spłacane w latach 2021-2032.
2) spłata rat kapitałowych kredytu nastąpi w latach 2023-2032.
§ 2. 1. Tytułem zabezpieczenia kredytu wystawia się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz
Banku Kredytującego.
2. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla in blanco, o którym mowa w ust. 1 wraz
z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
3. Dochody z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego stanowią zabezpieczenie wykupu weksla in
blanco, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. Źródłem spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody Gminy Głuchołazy z podatku od
nieruchomości oraz podatku rolnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Migała
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Uzasadnienie

W związku z przygotowanych projektem budżetu Gminy Głuchołazy na 2021 rok w celu
zapewnienia finansowania wydatków inwestycyjnych konieczne jest zaciągnięcie kredytu
długoterminowego w wysokości 2 974 015 zł.
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