Uchwała Nr 208/V/2009
Rady Miasta Józefowa
z dnia 2 kwietnia 2009r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 91it. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 82, ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na
podstawie uchwały Rady Miasta Józefowa Nr 191/V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2009 - uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zaciąga się kredyt długoterminowy do wysokości 9.500.000 zł. z przeznaczeniem na :
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.692.071 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.807.929 zł.
§ 2.
Spłata kredytu, o którym mowa § 1 dokonana będzie z dochodów własnych Gminy w okresie
od 2010 r. do 2019 r.
§ 3.
Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie weksel własny in blanco bez protestu Gminy
Józefów wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez miasto.
§ 4.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości
kredytu.
§ 5.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Józefowa Nr 191/V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2009 oraz uchwałą Rady Miasta Józefowa Nr 198/V/09
z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r. proponuje się
zaciągnąć kredyt długoterminowy w roku 2009 do wysokości 9.500.000 zł. z przeznaczeniem na :
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.692.071 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.807.929 zł.

