Uchwala Nr XXXIY 1197120]18
Rady Gminy Domanice
z dnia 04 maia 2018 roku

ie:

zaci4gnigcia kredytu cllugoterminowego w roku 2018

art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
1990r. o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017t. poz. 1875
zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
(tekst jednolity Dz. IJ. z 201Jr., po2.2077), Rada Gminy D,omanice

a podstawie art.

8m
zp6

18

ust. |2 pkt

9 lit. c,

publi
uchwa a co nast9puJe:

$1

2018 kredyt dtugoterminowy do kwoty 764.313,68 zl
przezflaczenlem ra sfinansowanie planowanego deficytu budzetur gminy
roku 2018, w zwipzku ir. realizacj4 w 20\8 roku nastppuj4cycli zadah
i1gnq1

w roku

inwestycyjnych:
,,Zakup filtr:a do stacji wodoci4gowej w Olszycu Szlacheckim",

,,Budowa chodnika w ci4gach dr6g powiatowych Nr 3651W i 3648W
w miejscowoSci Olszyc WtroSciafrski - dotacja dla Powiatu Siedleckiergo",
,,Przebudowa drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-'l''rzciniec
polegaj4ca na budowie chodnika w miejscoworici Kopcie",
.p.r.uiroowa drogi nr 1384f dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowosci
I)omanice gm. Domanice".
Wybor banku udzielaj4cego l.redyt nast4pi w trybie Ustawy z dnia 29 styczntia
2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201'7r' pctz.
1s79).

$2
L

w$ I, ust. 1,
z

z zaci1ganego kredyfu, o kt6ryln mowa
bEdA dochody wlasne gminy pochodz4ce z y"ptyw6w

sptaty zob<>wiqzania wynil<aj4cego

ku rolnego i trrodatku od nierurchomoSci.

$3
Splata kredl.tu wymienionego

w $ 1l ust. 1 nast4pi w latach 2018 - 2022.

$4

wvk

nie uchwaly powierza sig W6jtowi Grniny Domanice'

$s
a wchodz;i

w :Zycie z dniem Podjqcia.
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Gm i nY

iernie do uchwaly
U
04 maj 2018 roku

deficy

ofin

Nr XXXML}T l20IB Rady Gminy Domanice z dnia

planorvanego
:e<lyt dlugoterminowy przeznaczorry bqdzie na sfinansowanie
1 pkt 2 ustawy
budzetu Gminy Domanice w roku 2018, zgodnie z afi. 89 ust. ,
publicznych, w zwiEzk<u z realizacjq w 2078 roku nastgpuj4cych zaduh

lnw

cyjnych:

- ,,za

up filtra do stacji wodoci4go\ /ej w Olszycu Szlacheckim"

-

,rB

w

chodnika

w

ci4gach dr6g powiatowych

Nr

3651W i 3648W

iejscowo5ci Olszyc WloSciariski - dotacja dla Powiatu Siedleckiego" ,
polegaj4ca
budowa drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec
lowie chodnika w miejscovioSci Kopcie",
drc,gi nr tf8+ dojazdowej do grunt6w rolnych w miejsr;owoSci

udowa

anice sm. Domanice"
ll<redyttt'
-ealizacja w/w zadan in,arestycyjnych wymaga zaci4gnigcia
grniny'
igty kredyt dtrugoterminowy zrostanie splacony z dochod6w wlasnych

przetatgoweJ.
Podjgc e niniejszej uchwaly umozliwi rozpocv.gcie proceduty

Przewodn icrgca RadY Gmin'Y
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