U C H W A Ł A N R 326/XLV/2009
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 24 września 2009 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2009 oraz spłatę
zaciągniętych wcześniej zobowiązań
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz
art.82 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r.
Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co
następuje:
§1
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do zaciągnięcia w roku 2009, z
uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, długoterminowego kredytu
bankowego do kwoty 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) w celu
sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu
Gminy Myślenice na rok 2009 oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
§2
Zaciągnięte zobowiązanie finansowe, o którym mowa w §1 wraz z odsetkami pokryte
zostanie z dochodów budżetu Gminy Myślenice, przy czym spłata rat kapitałowych nastąpi w
latach 2010-2019.
§3
Dla zabezpieczenia spłaty zaciągniętego zobowiązania ustanawia się na rzecz banku
udzielającego kredytu weksel własny „in blanco”.
§4
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do zawarcia umowy kredytu w
wysokości do kwoty 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) w imieniu i na rzecz
Gminy Myślenice.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym
odrębnymi przepisami.

Uzasadnienie
W związku z niższym niż zakładany, poziomem wykonania dochodów - w tym przede
wszystkim dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości (realizacja tych ostatnich z uwagi
na trudną sytuację gospodarczą, na prośbę inwestorów przesunięta zostaje na rok 2010),
zachodzi konieczność zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania w postaci długoterminowego
kredytu bankowego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków i spłatę zaciągniętych
wcześniej zobowiązań, nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy. Ostateczna wielkość
zaciągniętego kredytu uzależniona będzie jednak od faktycznego poziomu wykonania
wszystkich dochodów i wydatków, istnieje zatem możliwość, iż rzeczywistości będzie ona
niższa od zakładanej.

