
UCHWAŁA nr XXXII/227/2014
Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy w  Janowicach Wielkich  uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie do 360.000,00 zł.  z przeznaczeniem na częściowe
sfinansowanie  zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury oraz
budową  budynku  o  funkcji  magazynowej  na  działce  nr  301/4  w  Janowicach  Wielkich  wraz  z  niezbędna
infrastrukturą techniczna i komunikacyjną”.

§ 2

Zabezpieczeniem  kredytu  opisanego  w  §  1  będzie  weksel  in  blanco  wraz  z  deklaracją  wekslową  oraz
oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

§ 3

1. Ustala się okres spłaty kredytu na lata 2015 – 2018.

2. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy w latach 2015 – 2018.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Planowane wydatki w roku 2014 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.  „Zagospodarowanie
terenu z elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4
w Janowicach Wielkich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną” wynoszą 868.000,00
zł., z czego do dnia dzisiejszego Gmina Janowice Wielkie wydatkowała kwotę 25.242,06 zł. 

Pozostała kwota wydatków sfinansowana zostanie z: 

- środków pochodzących z budżetu UE: 471.000,00 zł.,
- środków własnych: 371.757,94 zł.

W związku z faktem wystąpienia w roku budżetowym nieplanowanych wydatków w kwocie łącznej ponad
350 tys.  zł.,  wynikłych z  niekorzystnego dla Gminy Janowice Wielkie  rozstrzygnięcia  procesu sądowego
dotyczącego wykonanych bezumownie prac przy budowie sieci kanalizacyjnej we wsi Komarno niezbędnym
jest sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z innych źródeł. 


