
UCHWAŁA nr  IX/49/2011 

Rady Gminy Nowy Korczyn 

z dnia 15 kwietnia 2011r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 
1240) w związku z § 11 uchwały Rady Gminy nr VI/30/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2010 rok. 

Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2011 roku na kwotę 2.735.903,00 zł 
(słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzy zł. 00/100) 
z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 
1.415.579,00 zł  oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów kwocie 
1.320.324,00 zł.  

§ 2 

1. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

2. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą wpływy z dochodów własnych 
Gminy. 

3. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 2022 roku. 
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel In blanco. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Do uchwały nr IX/49/2011 z dnia 15 kwietnia 2011  roku Rady Gminy w Nowym Korczynie 
sprawie w zaciągnięcia kredytu długoterminowego . 

 

W związku z planowanym deficytem budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2011 rok oraz spłatą 
wcześniej zaciągniętych kredytów postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 
2.735.903,00 zł .  Planowany deficyt budżetu związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych 
w Gminie Nowy Korczyn. 

 


