UCHWAŁA nr XXXIV/205 /06
RADY GMINY Baruchowo

z dnia 29 marca 2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2006 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit c oraz art.58 ust 1 i 2 ustawy z dnia 08
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z
póż. zm.) i art. 82 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm. )
RADA GMINY BARUCHOWO
uchwala, co następuje;
§1. Zaciągnąć w roku 2006 pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 135.000 zł ( słownie. sto trzydzieści pięć
tysięcy zł), z przeznaczeniem na zadanie pn; Budowa oczyszczalni przydomowych na
terenie Gminy Baruchowo.
2. Przyjmuje się zabezpieczenie pożyczki w formie weksla “in blanco”.
§2. Zobowiązanie określone w §1 będzie finansowane z dochodów własnych gminy tj.
podatku do nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych.
§3. Ustala się spłaty pożyczki na 3 lata począwszy od roku 2007 tj.
- Rok 2007 – 45.000 zł
- rok 2008- 45.000 zł
- rok 2009- 45.000 zł
§4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenia do wglądu w siedzibie
Urzędu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaroslaw Komorek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/205 /06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
zaciągnięcia w 2006 roku pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa
oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Baruchowo
Stosownie do postanowień art 18 ust 2 pkt 9 lit c ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, w tym również dotyczących zaciągania
pożyczek. Zgodnie z uchwałą budżetową deficyt w roku 2006 wynosi 1.253.074 zł. Z uwagi na
zasady prowadzenia gospodarki budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych, konieczne
jest zabezpieczenie pokrycia deficytu budżetowego. W celu częściowego pokrycia deficytu gmina
zaciąga pożyczkę długoterminową w wysokości 135.000 zł. Żródłem dochodu, z którego pożyczka
zostanie spłacona będą wpływy podatku do nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych , które stanowią dochody własne gminy.
Przedstawiając powyższe proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaroslaw Komorek

