UCHWAŁA NR LVIII/268/10
RADY GMINY W PACANOWIE
Z dnia 26 lutego 2010 r

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2012.


        Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit.c, art. 41, ust. 1, art. 42, art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych)  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów związanego z realizacją inwestycji i dotacji na zadania inwestycyjne ujęte w uchwałach budżetowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  w latach 2010-2012. 
§ 2
Ustalić, iż kwoty transz uruchamianych w poszczególnych latach określane będą w uchwale budżetowej na dany rok, a ich wysokość nie przekroczy wielkości planowanego deficytu na ten rok oraz wielkości rozchodu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 3
     Ustalić, iż źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w  § 1  uchwały będą dochody z tytułu           
     podatku od nieruchomości oraz wpłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób    
    fizycznych. 
§ 4
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredytu stanowi:
-weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5
Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2011-2027

 § 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym     
   Województwa Świętokrzyskiego
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów  NrLVIII/268/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

     Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu  na 2010 rok i prognozowanego na lata następne tj. 2011-2012, a także zapewnienie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz w celu kompleksowego zapewnienia źródeł finansowania inwestycji kontynuowanych i rozpoczętych w 2010 roku, a których termin zakończenia przypada na rok 2012. Część tych inwestycji jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, są podpisane umowy. 
Wielkość kwoty do uruchomienia kredytu w poszczególnych latach ustala się na poziomie: w roku 2010 kwota 6000.000 zł, w roku 2011 kwota 3000.000 zł, w roku 2012 kwota 3000.000 zł., jednocześnie zastrzega się, iż jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do skutku realizacja inwestycji  pod  nazwą „Adaptacja WDT pod budynek administracyjny Urzędu Gminy” kwota kredytu zostanie niewykorzystana o wartość środków zabezpieczonych na ten cel. Tym samym sporządzony zostanie stosowny aneks do umowy z bankiem, jeśli  taka umowa będzie podpisana. Wartość zabezpieczonych środków na ten cel to kwota 4341400 zł (kwota zabezpieczona na adaptację WDT pod budynek administracyjny Urzędu Gminy minus zobowiązanie za opracowanie  wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej związanej  z inwestycją ). 
     Uchwała ta stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przetargu  w trybie określonym w    
     przepisach o zamówieniach publicznych. 
     Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredytu stanowi:
    -weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2011-2027.


