
 

UCHWAŁA NR  XXIII / 189 / 2008 

RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 

oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł na 

finansowanie  wydatków majątkowych ujętych w załączniku do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2009 – 2014. 

 

§ 3. Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z naleŜnymi odsetkami będą 

dochody własne budŜetu Miasta i Gminy Pleszew. 

 

§ 4. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel „in blanco”. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

DO UCHWAŁY NR XXIII / 189 /2008 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  

z dnia 20 listopada 2008 r. 
 

 
w sprawie zaci ągni ęcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.  

  
  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i poŜyczki na 

finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. 

W uchwale budŜetowej na rok 2008 zostało przyjęte załoŜenie pokrycia 

deficytu długoterminowym kredytem bankowym. Zaciągnięty kredyt bankowy 

zostanie przeznaczony na sfinansowanie wydatków majątkowych w zakresie: 

− wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego oraz 

wykonania robót drogowych do budowanego budynku wielorodzinnego przy ul. 

Malinie, 

− budowy boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie, 

− budowy kompleksu sportowego w Pleszewie, 

− przebudowy drogi w miejscowości Suchorzew ul. Słoneczna. 

 

Wobec powyŜszego podjecie uchwały jest zasadne.  

  

  
 
 



 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII / 189 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 20 

listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu 

bankowego 

 
 
 
 
Wykaz zadań majątkowych: 

1) Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego oraz wykonanie 

robót drogowych do budowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Malinie, 

2) Budowa boisk wraz z zapleczem  przy ZSP Nr 3 w Pleszewie, 

3) Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie, 

4) Przebudowa drogi w miejscowości Suchorzew ul. Słoneczna. 

 

 

 

 
 


