UCHWAŁA Nr XLII! / 356 l 13

Rady Miasta Sanoka
Prawa miejskie _ 1339

z dnia 20 czerwca 2013
w sprawie

r,

zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego i upoważnienia Burmistrza Miasta

Sanoka do wystawienia weksla ,,in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt
dł ug ote

rminowy

ko n

s o

lid acyj ny

Napodstawieart.]8ust.li2pkt.9lit.ciart.58ust. 1ustawyzdnia8marca]990r.osamorządzie
gminnym (Dz. U. z 20l3r.poz.591), art. 89 ust. 1pkL3 i art.213 ust.
o.finansach publicznych (Dz. U.

l

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Nr l57 poz. 1210 z późn. zm.) w związku z art. ]2] ust. 7 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
z

(Dz. U,

I'./r

l57, poz. l21I

późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchwala co następuje:

.§1

1. Zaciągnąć w 2013r. kredyt długoterminowy konsolidacyjny w wysokości 6.927.058,62 zł.
z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z Qtułu trzech kredytów wcześniei zaciągniętych
w Banku Gospodarstv,a Krajowego w Warszawie Oddział w Rzeszowie:

hłota 982.000,00

zł

- kwota 3.172.737,62

zł

-

- kwota 2.772.321,00 zł.

2.
3.
1.

Spłata kredytu nastqli w latach 2015-2025 z budżetu Miasta Sanoka.
Zródłem pokrycia spłat rat kredytu będąwpływy z udziąłów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Spłata rat kredytowych następować będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. ]69 ust. 1 pkt.
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

5.

o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2l04

Bank, w którym zostanie zaciqinięQ lrredyt zostanie wyłoniony zgodnie
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20l0 r. Nr

6. Kredyt nie

wpłynie na konto Gminy Miasta Sąnoka,

] ] 3,

późn. zm.).

ustawą z dnia 29 sQcznia

poz. 759 z późn. zm.)

a bank udzielający dokona

zadłużeniaw obec banków.

7.

z

z

l

Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia hłoQ zadłużenia.

bezpośrednio spłat

§2

].

Wyraża zgodę na zabezpieczenie przez Gminę Miasta Sanoka spłaĘ kredytu wraz z odsetkrlmi w.formie

weksla

in

blanco na zasadach

i

wysokości określonych w umowie lcredytowej

i

deklaracji

wekslowej.

2.

Weksel, o którym mowa w ust.] ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez Gminę Miasta
Sanoka ze spłaĘ kredytu wymienionego w § I ust.l.

3.

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy w latach 2015-2025.
§_r

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansowo-Gospodarczej.

§5
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

