
 

UCHWAŁA Nr XXVI/222/10 

RADY GMINY W TROSZYNIE 

z dnia 11 czerwca 2010 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej 

Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km w 2010 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Zaciąga się w 2010 roku kredyt bankowy na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - 

Puchały – dług 5,556km” w kwocie 2.200.000zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). 

§ 2. Spłata kredytu nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast kosz-

ty obsługi zadłużenia zostaną pokryte z dochodów własnych gminy z tytułu podatku rolnego od osób fi-

zycznych. 

§ 3. Spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu refundacji wydatków. 

§ 4. Koszty kredytu stanowią: 

1) oprocentowanie kredytu ustalone na podstawie zmiennej stawki WIBOR 1M dla złotowych depozytów 

międzybankowych jednomiesięcznych, powiększonej o marżę banku stałą w okresie kredytowania,  

2) prowizję od udzielonego kredytu. 

§ 5. Bank udzielający kredytu zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym. 

§ 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją we-

kslową. 

§ 7. Uchyla się uchwałę nr XXIII/189/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie za-

ciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Gru-

cele - Puchały – dług 5,556km w 2010 roku. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9.1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. 

2) Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Czesław Brzeziński 

 

 


