
Uchwała nr X|U52/201|
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 18 listopada 2011.

w sprawie: zmiany uchwaĘ nr XXXVIII|206I2010 Rady Gminy w Czerminie
z dnń 30 kwietnia 2010 r. o zaciągnięciu kredytu i pożyczki d|ugoterminowej na zadania
majątkowe i bieżące

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,c", art. 58 ust. I ustawy
z dnia 8 maróa 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z 2001 r. Nr |42, poz, |591, z póżn.
zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.tJ. z2O09 r' Nr 157, poz. |240), Rada Gminy uchwala się, co następuje:

s1

W Uchwale nr XXXVIIV206/2010 Rady Gminy w Czermińe z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zaciągnięciu kedytu i poĘczki długoterminowej na zadania majątkowe i bieŻące
wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwĄ skeśla się wyrazy: ,'kedytu i poĄczki długoterminowej''' wpisując
w to miejsce: ,,kedytu długoterminowego','

2) $ 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,'Zaciąga się kredl dtugoterminowy w wysokości 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięÓset
tysięcy zł 00/100) z ptzeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budŻetu gminy
zwtęanego z wydatkami:

.- ni b..do*ę kanalizacji w msc. otałęŻ _ Wola otałęska w kwocie 3 500 000 zł
kredytu."

3) $ 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,1. Kwota kredytu w wysokości 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł
00/100)' będzie spłacona w latach:

- 2011r. w kwocie 960 000 zł'
. 2012 r. wkwocie 384000zł'
- 2013 r. w kwocie 3I2 000 zł,
- 20|4 r. w kwocie 144 000 zł,'
. 2015 r. wkwocie 240000zł'
- 2016 r. wkwocie 240000zł'
- 20L7 r' w kwocie 240 000 zł'
- 2018 r. w kwocie 240 000 zł'
- 2019 r. w kwocie 240 000 zł'
- 2020 t. w kwocie 240 000 zł'
- 202I r. w kwocie 240 000 ztt,
- 2022 r. w kwocie f0 000 zł'

2. Zabezpieczenie kedyru i pożyczki nastąli poprzez wystawienie weksla in blanco.''

s2
Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Czermin'

s3

Uchwała wchod zi w Ęcie z dnlem podjęcia.
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