UCHWALA Nr 2001XXXI/2017
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie:

zaci~gni~cia

kredytu dlugoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z drua 8 marca 1990 r.
o samorz'!-dzie gminnym ( Dz. U. 2017, poz. 1875) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierprua 2009r 0 finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077) - Rada Gminy
Nowe Miasto uchwala, co nastypuje:

§1

Zaci,!-ga siy kredyt dlugoterminowy w wysokosci 480 000,00 zl. ( czterysta osiemdziesi,!-t
tysiycy zlotych) na sfinansowarue planowanego deficytu w roku budzetowym 2017 w kwocie
143 167,86 zl z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul.
Browarnej" oraz splaty wczeSniej zaci,!gruytych zobowi,!zari. z tytulu kredyt6w i pozyczek
w wysokosc'i 336832,14,00 zl.

§2
Zr6dlem splaty kredytu 0 kt6ry mowa w § 1 byd,! udzialy w podatku dochodowym od os6b
fizycznych i prawnych w latach 2018-2021.
§3
Splaty rat kredytu nastypowac byd,! w latach 2018-2021, zgodnie z przeplywami pieniyznymi
stanowi'!cymi zru'!cznik do ruruejszej uchwaly.
§4
Zabezpieczeniem splaty kredytu,

0

kt6rym mowa w § 1 bydzie weksel in blanco.
§ 5

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto.

§6
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

·

.

Uzasadnienie
siy kredyt d1ugotenninowy w wysokosci 480 000,00 z1. ( czterysta osiemdziesi~t
tysiycy zlotych) na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budzetowym 2017 w kwocie
143 167,86 zl z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul.
Browamej" oraz splaty wczesniej zaci~gniytych zobowi~zan z tytu1u kredyt6w i pozyczek
w wysokosci 336832,14,00 z1.
Zaci~ga

Kredyt sp1acany bydzie w okresie 4 lat do roku 2021. Zr6d1em finansowania kredytu byd~
udzia1y w podatku dochodowym od os6b fizycznych i prawnych. Planowany koszt kredytu to
marza banku 2,50% oraz WIBOR 1M.
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