UCHWAŁA Nr XL/215/2010
RADY GMINY DOBRE
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Rada Gminy zaciąga długoterminowy kredyt w wysokości 1.736.598 zł (słownie:
jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych)
w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
§ 2. Kredyt przeznaczony zostanie na realizację zadania inwestycyjnego:
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dobrem” w kwocie 1.049.963 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dobre ul. Wiejska”
w kwocie 114.741 zł,
- „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez przebudowę obiektu po byłej Cukrowni na
Gminny Ośrodek Kultury w miejscowości Dobre wraz z zagospodarowaniem terenu”
w kwocie 371.894 zł,
- „ Przebudowa, rozbudowa, remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół
świetlic wiejskich w Gminie Dobre” w kwocie 200.000 zł.
§ 3. 1.Zaciągnięty kredyt określony w § 1 będzie spłacany z wpływów z podatku
rolnego, podatku od nieruchomości i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
w następujących wysokościach:
- 2011 r. – 193.030 zł
- 2012 r. – 192.946 zł
- 2013 r. – 192.946 zł
- 2014 r. – 192.946 zł
- 2015 r. – 192.946 zł
- 2016 r. – 192.946 zł
- 2017 r. – 192.946 zł
- 2018 r. – 192.946 zł
- 2019 r. – 192.946 zł
2. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy
Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Piotr Depta

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/215/2010
Rady Gminy Dobre z dnia 9.06.2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Zmiany wprowadzono w oparciu o:
- decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34/10 zwiększającą dział
852 rozdz. 85295 o kwotę 3.674 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- pismo nr GOK-95/2010 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem w sprawie
zwiększenia dotacji podmiotowej,
- zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych dokonano na wniosek radnych
przesuwając realizację – dróg z 2010 r. na 2011 r., - ścieżkę pieszo-rowerową do 2012 r. oraz
zwiększając o 250.000 zł kredyt na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dobrem”,
- dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z potrzebami
bieżącymi.

