
Uchwała NrXLIl296l09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia}8 maia 2009 roku

w sprawie zacirynięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt9lit. ,,c", art. 58 ustawy z'dnta 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminrrym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. I59I, z2002 roku Nr 23,poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, 22003 roku Nr 80,
poz.717, Nr 162, po2.1568,22004 rokuNr IIf ,poz. l055,Nr 116,poz.1203,Nr 167, poz.
7159,22005 rokuNr I72,poz.1441, Nr I75,poz.1457,z 2006 rokuNr 17,poz. 128, Nr 181,
poz.l337, z f007 roku Nr 48, po2.327, Nr 138, po2.974, Nr 173, poz.I218, z 2008 roku
Nr 180, poz. 1111), art.82 ustawy zdrua30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz.
319. Nr I04,po2.708, Nr I70,poz. I2I7 po2.1218, Nr I87,po2.1381, Nr 249,po2.1832,
22007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr II5, po2.791, Nr I40, poz. 984, z 2008 roku
Nr 180, poz. 11l2)Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

$  1 .
Zaciryląć kredyt dfugoterminowy do kwoty 250.000 zł ( dwieście pięódziesiąt tysięcy
złotych ) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,'Budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych Kochłowice-Biskupice - trakt rycerski''.

$2 .
Żródłem dochodów, z którego kredyt zostanie spłacony będą wpłyviy z podatku rolnego,
podatku od nieruchomości orazudział'ów w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa
tj. podatku dochodowego od osób fizycznych.

$3 .
Spłata kredytu nastąpi w latach f01I _ 2015 począwszy od marca 2011 roku.

$4 .
Zabezpieczeniem kredy.tu będzie weksel in blanco.

$s.
Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawąo zamówieniach publicznych.

$6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

$7.
Uchyla się uchwałę Nr X)o(VIJ'Il258l09 Rady Miejskiej w Byczynie z dńa 19 lutego 2009
roku w sprawie zaciągnięcia kredynl.

$8.

Uclrwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
wUrzędzie Miejskim w Byczynie.

icy ogłoszeń
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