
                                      UCHWAŁA NR XV / 96 /2012                                                                       

  Rady Gminy Cisek 

  z dnia 21 maja 2012 roku 

 
w sprawie zaciągnięcia 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 samorządzie 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, Nr 

181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48         poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 89 ust. 1 ,art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009  r.           

o finansach publicznych  (z późn.zm.) 

Rada Gminy Cisek uchwala co następuje: 

 

§ 1 
Zaciąga się kredyt na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu przy 

Urzędzie Gminy Cisek ” do kwoty   470  000,00 zł . 

 

§ 2 
Kredyt wraz z oprocentowaniem spłacony będzie w okresie 3 lat włączając w to okres             

12 – miesięcznej   karencji w spłacie kapitału .Zaciągnięty kredyt wraz z należnymi 

odsetkami spłacony zostanie z budżetu gminy w latach 2012-2015 . 

 

§ 3  
Źródłem sfinansowania spłat kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody gminy          

z tytułu podatku od nieruchomości, oraz dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013- nr umowy : 00004-6930-UM0830005/09. 
 

§ 4 
Kredytodawca zostanie wyłoniony zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

                                                            

§ 5 
Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wystawia się weksel „ in blanco” lub  ustanawia się 

hipotekę na przedmiocie kredytowania .Możliwe jest ustanowienie  obydwóch zabezpieczeń 

łącznie. 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
 



 

 


