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XXVIilI
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120

17

Gminy Domanice
dsnia 30 sierpnia 20l7 roku
R.a<ly

w sprawie zaci4grrigcia kredytu dlugoterrnrinowego w

roku

20"17

Na porlstawiie art. 1g ust.

2 pkt 9lit. c, art.5g ust. 1 ustawy z clnia
o samarzqdzie grninnym (Tekst jednolity Dz. LJ. z'.2016r. poz. 446
z 1p62n. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia
24,09r. o finansach
publicznych ('rekst jednolity Dz. rJ. z 2016r-., poz. lB70 po1n.
z
znt.), Rada Gminy
l8 nnarca 1990r.

l)omanice uchwala co nastgpuje;

$1
1.

w roku 2017 tr<redyt dlugoterminowy w kwocier 1.J0,000,00 zI
przez\na.czeniem na sfinansowanie plano.wanego
deficytu burizetu gminy
w roku 2(117, w zwi4zku z realizaciq w 2017 roku nastgpui4c:,ego zadania
inwestycyjnego:
zaciqgnrE(

z

Modennizacja ci4gur komunikacyjnego skladaj4cegor sig z
dr6g
621, 582, 529, 477, 3G'1, 459, sr3,566; 615 dojazdowyc,h
do grunt6w
lgllVch w miejscowoSci JPr:zywory Du2e gm. Domanice".
wyb6r l5anku udzielqqcego kredyi nastq,piw trybie ustawy z ,Jniar 29
stycznia
2004 rcrku. Prawo zamow'i<>n publicznych (Tekst jednoliiy f).2. rJ.
z 20r7r.

',
nr

2.

poz. l5',r9).

02
Z"radlem sptaty zctbowi.4zania wynikaj
Eaego z zlaci1ganego kredytu, o kt6rym. mowa

\

/ $ 1, ust. l,

bqda dochody *iurn. grrriny pochodzqce

z podatku rolnego, i podatku od nioruchomoSci.

z

$3
sptata kredytu'wymienionego

w {r t ust. I nast4pi w latach 201g -

2022.

$4
lvykonanie uchwatry powierza sig'wrojtowi Gminy Domanice.

$5
U,chwala wchodlzi

w

Lycie z dniem prodjgcia.
Przew,cdniEfqpa Rady GrnirLvJ

n.,ffisF

wplyw6w

Uzasadnienie dlo lUchwaty
30 sierpnia2'017 roku

Nr XXVIilll60l',2017 Rady Gminy

urzqd Nlarszalkowski

D)omanice

z dnia

wojew6dztwa Mazowieckiego
warszawie
zawiadomieniem Nr RW-RM-rr,,7153.1.1 84.20'17.ML
z dnia 25 maja 2(lr7 roku oraz
zawiadomieniem Nr RW-RM-II.7153.1.184.2017.ML
dnia 4 sierp,ni4 2017 roku
przyznal Gminie Domanice dotacje ze Sr:odkr5w
zwiqzanych
wylqczeniem
z produkcji grunt6rv rolnych w lqcznej kwocie r2g,000 zl
na iealizttcj<v zadania pn.
.l\4odernizacjil ci4gu komunikac.yjnego-sklad,aj;qceg,o sig z dr6g nr 62r,
5g2, 52g, 477,
367, 459, 513, 566, 615 d,ojazdou'ych do grunrt6virrolnych
* Li"irr.rwoSci przywory
Duze gm. DornarnLice".
Realizacj a w I w zadani a in,westycyj nego wym aga zaci qgnig
ci a kr.ed ytu.
Kredyt dfu goterminowy Ftr:zeznaezony b gdzl J na s fi ninsowaniie
planowanego
deficytu budzetu Gminy Domanir;e w roku 2Tfi:zgodnie
z art. g9 ust. r, pkt 2 ustawy
9 finansach publicznych, zu,i4zku ,"uiiri"iq 2017 roku rv/w zadania
inwestycyjnego. ZaaiqgniEty kred,yt dlugoterminowlr'zostanie
splacorry z dochod6w
wlasnych gminy.
P odj goi e nini ej szej uchwaly umozl
iwi r o zp o azQcr e proce du ry pt z:et4r gowej

w

z

w

z

z

w

.

Przewodni;ffi[o.;:''"''

