Zał. Nr 13 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 19 stycznia 2011 roku.

Uchwała Nr IV/14/2011
Rady Gminy Budzyń
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie

zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków
„Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje :
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt inwestycyjny, długoterminowy ze środków
„Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” do kwoty 300.000,-zł
(słownie:trzystatysięcyzłotych ) na okres do 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji
p.n. „Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na Osiedlu Zielonym w Budzyniu”
§ 2. Spłata kredytu następować będzie z dochodów z podatków i opłat lokalnych Gminy Budzyń,
z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.
§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W budżecie gminy na lata 2010-2011 planowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na Osiedlu Zielonym w Budzyniu” .
Aby można było wykonać zaplanowane zadanie niezbędne jest uzyskanie dodatkowych środków
w formie kredytu długoterminowego, który pochodzić będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP w danym okresie czasu, lecz
nie mniej niż 4 % w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Prowizja za
udzielenie kredytu wynosi do 2 % kwoty kredytu.
Spłata kredytu nastąpi z dochodów z podatków i opłat lokalnych w ratach kwartalnych do 5 lat z
karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 12 miesięcy , liczony od daty wypłaty pierwszej
transzy kredytu.
Odsetki od udzielonego kredytu regulowane będą na bieżąco.
Szczegółowe warunki spłaty kredytu zawarte będą w umowie kredytowej.
Z uwagi na powyższe projekt uchwały przedkłada się do uchwalenia.

