
                                                                                                             
Uchwała Nr  XIV/95/12 
Rady Gminy Tułowice 

z dnia   26 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 

 
 
 
  Na podstawie art. 18  ust.2 pkt.9 lit. c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U z 2001 r. , Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 
113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 , poz.717, Nr 162, 
poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r.Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz.1437;z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr181, poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, 
Nr 173  poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 
157 , poz. 1241;2010r.  Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675,Nr 40 poz. 230;z 2011r. Nr 117 
poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 , poz.1281,Nr 149 poz.887) oraz art.89 ust.1 
pkt.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  ( Dz. U  z 2009r.  Nr 157, 
poz.1240 ; z2010r. Nr 28 poz.146 , Nr 123, poz.835 , Nr 152 poz.1020,Nr 96 , poz.620, Nr 
238 poz.1578, Nr 257 poz.1726;z 2011r Nr 201 poz.1183, Nr185, poz.1092,Nr 234 , 
poz.1386, Nr 291 , poz.1707, Nr 240 poz.1429) Rada Gminy uchwala co następuje : 
 
 
§ 1.1  Postanawia się zaciągnąć  w 2012r. kredyt długoterminowy w kwocie 1 100 000,00 zł 
          ( słownie : jeden milion sto tysięcy złotych  ) 
           z  przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
           tytułu  kredytów  i   pożyczek . 
      2.  Bank w którym zostanie zaciągnięty kredyt będzie wybrany w trybie ustawy o 
           zamówieniach publicznych . 
      3.  Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie : 
           weksel  In blanco Gminy  wraz z deklaracją wekslową w wysokości 1 100 000,00  zł  
           uwzględniający również należne odsetki  oraz koszty egzekucji. 
§ 2.     Spłata kredytu nastąpi w latach 2012 -2017. Źródłem dochodu , z którego kredyt  wraz 
           z odsetkami będzie  spłacany będą wpływy z podatku od  nieruchomości od osób  
           prawnych - § 0310. 
 
§ 3.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
          Informacji Publicznej . 
 
 
 
                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy  
 
                                                                                                     Alicja Lewandowska – Adam  
 
                                                                                                               
 


