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RADY GMII\W LEONCIN
z dnia 1 5 listopada 20Il r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetorvym 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200| rNr l42, poz. l59l zpóźn. zm.), art. 89 ust. l pkt3, art.9l ust. I i2,art.94 ustawy zdnia}7 sierpnia
2009 r. o fnansach publicznych (Dz. U. Nr l57, poz. t240 zpóźrt. znr.) _ uchwala się, co następuje:

$ L. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony
złotych) z ptzealaczerńem na sfinansowanie planowanego deficytu budżefu na 20|l rok
z pfize7arJ€iczcniem na realizację zadania inwestycyjnego ,,Buc|owa kanalizacji sanitarnej
Wilków Novr,y - Polesie Nowe gm. Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin - Michałód'

s 2. 1. Spłata kredytu nastąli od20l2 roku do 2018 roku.
2. Kredyt będzie spłacany z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizXczrrych.

$ 3. Kredyt o którym mow& w $ 1 zostanic z-aciryrttęĘ w banku wybrarryrrr w Ębie uslawy
z dnia29 styczriaf}}4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. |]. z2007 r. Nr 223, poz. |655
zpóźn.zl.n.).

$ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel ,,In blanco,, wtazz deklaracjąwekslową.

$ 5. l.Wykonanie uchwaĘpowierza się Wójtowi Gminy.
2.Uchwaławchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Gminy
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Uzasadnienie do uchwaĘ Nr XVIII l89lII z dnia 15 listopada 20|Ir.

Planuje się zaciągnąó kredyt dfugoterminowy w wysokości 2.000.000 zł' na sfinansowanie
planowanego deficytu budzetu na rok 20|I z przeznaczeniem na rea|iz.ację zaritanta
inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Wilków Nowy - Polesie Nowe gm.
Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin _ Michałód'. Spłata kredytu nastąpi od20|2 do 2018
roku w równych ratach kwartalnych po 7l ,4|7 zł (pierwsza rata7l.417 zł). oprocentowanie
kredytu szacuje się na około 6Yo w skali roku. Kredyt będzie spłacany z udziałów we
urpĘwach z podatku dochodowego od osób fizyczrrych. Na kredyt zostanie ogłoszony
przetarg zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczeniem kredytu będzie
weksel,,In blanco', wraz z dek|aracją wekslową.
Zwiększenie planowanego deficytu budzefu w roku 20l1 nastąpiło w zwiąpku z trudnościami
przy realiz.acji w/w zadania inwestycyjnego. Z prryczyn obiektyvrnych nie zakoficzono
rea|izacji zadartia" nie mozna więc wystąpió z wnioskiem o płatnośó określonej w umowie
o przyznaniu pomocy w ramach działana,,Podstawowe usfugi dla gospodarki i ludności
wiejskie'' objętego PRow na lata 2007.20|3.


