UCHWALA NR XXXVI/138/06
RADY GMINY SADKOWICE
z dnia 24 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie zaci¹gniêcia kredytu
d³ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
bud¿etu oraz na sp³atê wczeœniejzaci¹gniêtych kredytów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "a" i lit. "c", oraz art. 58
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 82 ,ust. 1, pkt. 2
i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104; zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420 z 2005r.) -Rada Gminy Sadkowice
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV /132/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia
27 marca 2006 roku w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu bud¿etuoraz na sp³atê wczeœniej
zaci¹gniêtych kredytów § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. 1. Sp³aty rat kredytu zaci¹gniêtego na pokrycie kosztów realizacji
inwestycji pod nazw¹ "Rozbudowa Gimnazjum w Sadkowicach zostan¹
zabezpieczonew bud¿ecie gminy w latach 2007-2016.
2. Sp³aty rat kredytów zaci¹gniêtych na finansowanie wydatków bie¿¹cych
oraz sp³at wczeœniejzaci¹gniêtych kredytów zostan¹ zabezpieczonew bud¿ecie
gmin w latach 2007-2010.
3. Wyra¿a siê zgodê na zabezpieczenieplanowanego do zaci¹gniêcia
w 2006 roku kredytu d³ugoterminowego w wysokoœci1 084 000 z³ na pokrycie
kosztów realizacji inwestycji pod nazw¹ "Rozbudowa Gimnazjum
wSadkowicach" , hipotek¹ zwyk³¹ na nieruchomoœcikomunalnej, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 384, po³o¿onejwe wsi Sadkowice, zabudowanej
budynkiem bêd¹cym siedzib¹ Zespo³uSzkó³.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu.
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