UCHWAŁA NR XXIII/190/21
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
Rada Gminy Lubrza uchwala co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku komercyjnym wyłonionym w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. ,poz. 2019 ze zm.) w kwocie 2 193 792,00zł (słownie: dwa
miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł 00/100) na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu związanego z finansowaniem zadań inwestycyjnych polegających na
rozbudowie infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez budowę SUW w Staropolu oraz SUW
w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz budowie obiektu kulturalno- oświatowego pod
nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno – Oświatowe „Obserwatorium Nietoperzy – Boryszyn”.
§ 2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
§ 3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi od dnia uruchomienia kredytu do 2028 r. z dochodów
własnych Gminy.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Lubrza do zawarcia umowy kredytu oraz do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego w celu jej zabezpieczenia, zgodnie z warunkami określonymi w umowie i deklaracji wekslowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski
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UZASADNIENIE
iKredyt zostanie zaciągnięty na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej

w Gminie Lubrza poprzez budowę SUW w Staropolu oraz SUW w Romanówku wraz z
biologiczną oczyszczalnią ścieków” oraz „Budowa obiektu kulturalno- oświatowego pod nazwą:
Boryszyńskie Centrum Kulturalno – Oświatowe „Obserwatorium Nietoperzy – Boryszyn”.
Wydatki całkowite zadania:
1. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez budowę SUW w
Staropolu oraz SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków” 3 903 771,00 zł;, w tym dofinansowanie z PROW 2 000 000,00 zł, finansowane kredytem
1 903 771,00 zł;
2. „Budowa obiektu kulturalno- oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno –
Oświatowe „Obserwatorium Nietoperzy – Boryszyn” – 818 307,51 zł,
w tym dofinansowanie z PROW 500 000,00 zł, finansowane kredytem 290 021,00 zł,
finansowane środkami własnymi 28 286,51 zł

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC1F5A65-67BC-48D8-B4E0-70142098F3E6. Podpisany

Strona 1

