PROJEKT

Uchwała Nr .........................
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia .........................


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.


	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 
z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Rada Miejska w Sulechowie postanawia, że Gmina Sulechów zaciągnie długoterminowy kredyt do kwoty 2.653.205 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięć zł.), na sfinansowanie wydatków majątkowych roku 2005
nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Sulechów,
z przeznaczeniem na zadania ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. Zadania wymienione w załączniku do niniejszej uchwały ujęte są w Uchwale
Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. – Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w załączniku Nr 3 i Nr 4.

§ 2.   Spłata długoterminowego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych Gminy Sulechów określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty długoterminowego kredytu będzie weksel in blanco wraz
 z deklaracją wekslową.

§ 4. Szczegółowe warunki zaciągnięcia długoterminowego kredytu ustalone zostaną w umowie
 zawartej przez Gminę Sulechów z kredytodawcą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej
  przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulechowie oraz
  w Biuletynie Informacji Publicznej.




								  Przewodniczący
							   Rady Miejskiej w Sulechowie

							               Edwin Łazicki
Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

	Do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych przyjętych w Uchwale Budżetowej na rok 2005 w załącznikach Nr 3 i Nr 4 Gmina Sulechów musi zaciągnąć kredyt do wysokości 2.653.205 zł. na sfinansowanie wydatków, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu.
Kredyt powyższy będzie spłacany w zależności od wynegocjonowanych z kredytodawcą warunków, w okresie 2, 3 lub 4 lat, począwszy od roku 2006.
Przy założeniu, że oprocentowanie będzie wynosiło 6 %, prowizja 0,5 % od wysokości kredytu, a okres spłaty będzie wynosił 3 lata, raty i odsetki będą następujące:

Rok			      raty			odsetki			     Razem

2005			         -				      -				         -
2006			   884.405			155.374			1.039.779 zł.
2007			   884.400			  83.594			   967.994 zł
2008			   884.400			  31.619			   916.019 zł
RAZEM		2.653.205 zł			270.587 zł			2.923.792 zł

W przypadku osiągnięcia wyższych niż planowano w roku 2005 dochodów, wysokość kredytu ulegnie zmniejszeniu.
Kredyt powyższy będzie uruchomiony przy zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.
Proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały wraz z załącznikiem. 




Opracowała:
Skarbnik Gminy
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Sulechów, dnia 12.08.2005r.



