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Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na
finansowanie Wydatków majątkowych W 2011r.

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 9 lit' ,,c'' oraz aft-58 ust.1 ustawy z dnia 8

marca 1990 roku o Samorządzie gminnym l z 2aa1r. Dz. U. Nr 142 poz'1591 ze
zmianami/ oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych IDz. U. z20A9r. Nr 157 poz. Q4Al- Rada Gminy w Sieroszewicach
uchwala co następuje:

$ 1.Postanawia się zaciągnąc długoterminowy kredyt inwestycyjny na sfinansowanie
planowanego deficytu budzetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków
majątkowych w 2O11r. w kwocie 472.523,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 00/100 ).

$ 2. Spłata kredytu następowac będzie w latach 2012 _ 2014 z dochodow własnych
Gminy.

$ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu wraz z odsetkami będzie weksel ,,ln blanco''
złoŻony na rzecz banku udzielającego kredyt.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.

$ 5. Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady G"miny-)r *)

P,iźweł Siwak



lJzasadnienie

do Uchwały Nr Vl/ 62 pa11*?oy Gminy Sieroszewice z dnia 28 czewca2011 roku

w sprawie zaciągnię"ia długoter*in"*lg;-kiedytu inwestycyjnego na finansowanle

*Ijrri*[:3l'ł;]'J;lłó **a n i e wyd atkow m aj ątkowych i został zap l a n owany

na sflnansowanie deficytu budŹetu'

Zadaniaprzewidzili"iio" realizacji w roku 2011,' i tak:

. Budowa ściezki rowerowe1 w Latowicach - kwota 84.729,a0 zł,

. Budowa wielofunkcyjnego boiska spońowego o nawierzchni syntetycznej dla

celówrekreacyjnychmieszkancówwsiRososzYCa_kwota157.794,00zł,
. Moder nizacjadrogi gminnej * |.n' r"ru=anów ul''Brylińskiego _ kwota 30'000'00

. ijoo.rnizacja drogi gminnej w m' Kania _ kwota 90'000'00 zł'

. Moder nizacjadrogi gminnej w *' Z"*o'c _ kwota 1 10'000'00 zł'

Z uwagi na nie d,.i";;;""jł.u iiós'e środkow własnych na reatizację zadań niezbędne

jest podjęcie w'iń';_#;*".i"-;;ń;ł przez'Radę Gminy o zaciągnięciu w/w

kredYtu.

ZaciągnięcieMwkredytu|at.e,ydowyłącznejkompetencjiRadyGminyizostało
u*.glĘońione W budzecie Gminy na2011r'
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Czes;iaw Berkowski
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