
Uchwała Nr XXX/193/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 26 października 2009r. 

 
 

w sprawie : zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
Wielichowa uchwala co następuje: 

§ 1 
 

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 800.000 zł 
( słownie: Osiemset tysięcy złotych) na realizację zadania pn.  „Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, 
Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla 
gminy Wielichowo”  
 

§ 2 
 

Spłata kredytu nastąpi w latach 2011-2015 z dochodów własnych gminy. 
 

§ 3 
 
Bank, który udzieli kredytu zostanie wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 4  
 

UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo do podpisania umowy kredytowej 
oraz wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie kredytu.. 
 

§ 5  
 

Traci moc uchwała nr XXV/172/09 z dnia 27 kwietnia 2009r  w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu bankowego  
 

§ 6  
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Stanisław Marciniak 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr XXX/193/09  z dnia 26 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu bankowego  
 

Kredyt  do wysokości 800.000 zł zostanie zaciągnięty w banku wybranym w drodze 

postępowania o zamówienie publiczne.  

Kredyt planowany jest w wydatkach budŜetowych na 2009  rok i jest niezbędny do realizacji 

inwestycji polegającej na budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo 

Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. 

Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo. 

 Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach gminy w 2009 roku.  

 


