UCHWAŁA NR XVII/110/15
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zaciągnąć w 2016 roku kredyt długoterminowy konsolidacyjny w łącznej wysokości 6.682.328,50 zł z
przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych:
1) Bank PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, numer umowy kredytowej 90 1020 4391 0000 6596
0022 0558 z dnia 13 XII 2010 r., kredyt w kwocie 4.157.626,08 zł – kwota do konsolidacji 1.637.626,08 zł.
2) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, numer umowy kredytowej 21/11/2349/5214125/2011 z
dnia 22 IX 2011 r., kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł – kwota do konsolidacji 2.982.702,42 zł.
3) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, numer umowy kredytowej 12/2047 z dnia 19 IX 2012
r., kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł – kwota do konsolidacji 2.062.000,00 zł.
2. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia Gminy Dukla.
3. Kredyt nie wpłynie bezpośrednio na konto Gminy Dukla, bowiem bank udzielający dokona bezpośrednio
spłat zobowiązań na konta wskazanych wyżej banków.
4. Wyboru kredytodawcy dokona Burmistrz Dukli w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ustala, że zabezpieczeniem spłaty kredytu dla banku będzie weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją
wekslową.
§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi ratami w latach 2017-2025.
2. Środki na spłatę kredytu w kolejnych latach zapewnią wpływy do budżetu Gminy Dukla z dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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