
                                   UCHWAŁA NR  XLIV/ 206 /2006                                                      
  Rady Gminy Cisek 

     z dnia 28 sierpnia 2006 roku 
 
 
w sprawie zaci�gni�cia długoterminowego kredytu 
 
Na  podstawie  art. 18 ust. 2  pkt. 9 „c” i  atr. 58 ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  
o samorz�dzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, , Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz         
Dz. U. z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2005 r Nr 
172 poz. 1441, Dz. U.z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,       
z pó�n. zm. ) Rada Gminy Cisek uchwala co nast�puje: 
 

§ 1 
 

Zaci�ga si� kredyt na realizacj� zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych  Roszowice -Łany ” do kwoty   270 000,00 zł . 
 

§ 2 
 

Kredyt wraz z oprocentowaniem spłacony b�dzie w okresie 4 lat wł�czaj�c w to okres             
3 – miesi�cznej   karencji w spłacie kapitału .Zaci�gni�ty kredyt wraz z nale�nymi odsetkami 
spłacony zostanie z bud�etu gminy w latach 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 . �ródłem 
sfinansowania spłat kredytu wraz z nale�nymi odsetkami b�d� dochody gminy z tytułu 
podatku od nieruchomo�ci. 

§ 3 
 

Kredytodawca zostanie wyłoniony zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

§ 4 
 
Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wystawia si� weksel „ in blanco” lub ustanawia si� 
hipotek� na przedmiocie kredytowania .Mo�liwe jest ustanowienie obydwóch zabezpiecze� 
ł�cznie . 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek.. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek 

/-/ Paweł Ryborz 


