Uchwała Nr XV/133/2008
Rady Gminy Szemud
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły z przeznaczeniem na cele
gimnazjum, ze zmianą technologii kotłowni (adaptacja kotłowni węglowej na olejową)
we wsi Kielno, etap II”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

RADA GMINY SZEMUD
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:
§1
1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie do 2.400.000 zł
(słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły z
przeznaczeniem na cele gimnazjum, ze zmianą technologii kotłowni (adaptacja kotłowni
węglowej na olejową) we wsi Kielno, etap II, ujętego po stronie wydatków w Budżecie
Gminy Szemud na rok 2008, a nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach
Budżetu Gminy Szemud na rok 2008.
2. Spłata kredytu, o którym mowa w ust.1, wraz z przypadającymi od niego odsetkami
nastąpi z dochodów własnych Budżetu Gminy w latach 2009 – 2016.
3. Zabezpieczenie kredytu, o którym mowa w ust.1 stanowić będzie weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową.
§2
Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do podjęcia działań w celu wyboru banku w trybie
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i udziela pełnomocnictwa do podjęcia
czynności formalno – prawnych związanych z zawarciem umowy o kredyt bankowy
inwestycyjny w imieniu i na rzecz Gminy Szemud.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

