
 Uchwała nr XXXIX/440/2005
                                                         Rady Gminy Świdnica                               

 z dnia 30 czerwca 2005 r.

w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  zadanie  inwestycyjne  pod  nazwą  „Budowa
przedszkola w Pszennie”.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z  2001r. Nr  142, poz. 1591 z  późn. zm./,  art. 48 ust 1
pkt 2 oraz art. 133 ust. 1a  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z
2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./  uchwala się,   co następuje: 

§1. Zaciągnąć pożyczkę  w wysokości  200 000 zł  /słownie: dwieście tysięcy złotych/ 
z  Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na zadanie inwestycyjne pn.  „Budowa  
przedszkola w Pszennie”.   

§2.  Zaciągnięta pożyczka na cel określony w § 1 zostanie  spłacona  z  dochodów  
własnych gminy.

§3. 1.  Zabezpieczeniem zaciągniętej  pożyczki  będzie  weksel  in  blanco wraz  z  
deklaracją wekslową.

        2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2005- 2008.

         
§4.  Wykonanie  uchwały powierza  się  Wójtowi  Gminy Świdnica  i  upoważnia  się  

Wójta  do  podpisania  umowy pożyczkowej  oraz  do  wystawienia  weksla  in  
blanco wraz z deklaracją wekslową  zabezpieczającego umowę pożyczkową.

§5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIX/440/2005

                                                         Rady Gminy Świdnica                               
 z dnia 30 czerwca 2005 r.

w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  zadanie  inwestycyjne  pod  nazwą  „Budowa
przedszkola w Pszennie”. 

      W związku z brakiem środków na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa

przedszkola  w  Pszennie”  postanowiono  zaciągnąć  pożyczkę  z  Funduszu  Regionu

Wałbrzyskiego na korzystnych dla Gminy warunkach.

      W celu spełnienia wymogów ustawowych do zaciągnięcia pożyczki, dokonania dalszych

działań  umożliwiających  jej  pozyskanie  oraz  upoważnienia  Wójta  Gminy  Świdnica  do

podpisania umowy, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Katarzyna Kwiatkowska

Projekt uchwały został rozpatrzony przez
Komisję Budżetu i Finansów
na posiedzeniu w dniu 28.06.2005
Komisja wydała opinię pozytywną

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Sporządziła: Anna Szymkiewicz


