
Uchwała nr  245/XLIV/14
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia  10 listopada   2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale nr  226/XLI/14 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia  28 lipca 
2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie 

zadań inwestycyjnych

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     / 
t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz 594  ze zmianami / oraz art. 89, ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j:  Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami)

Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje:

§ 1
1. W Uchwale nr  226/XLI/14 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia  28 lipca   2014 r w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych:
- § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Postanawia się  zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego  do 
kwoty 1.274.455,28 zł  (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta 
pięćdziesiąt  pięć  złotych   28/100  )  z  przeznaczeniem  na  wyprzedzające  finansowanie 
następujących zadań inwestycyjnych:
1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ratusza we Wleniu : 34.455,28 zł
2) Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego we Wleniu: 240.000,00 zł
3)  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  we  wsi  Bystrzyca  i  na  terenie  prawobrzeżnej  części 
Wlenia - I etap: 1.000.000,00 zł. 
2. Postanawia się  zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 425.544,72 zł  (słownie: czterysta 
dwadzieścia  pięć   tysięcy  pięćset  czterdzieści  cztery  złote  72/100  )  z  przeznaczeniem  na 
wyprzedzające finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ratusza we Wleniu : 25.544,72 zł
2)  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  we  wsi  Bystrzyca  i  na  terenie  prawobrzeżnej  części 
Wlenia - I etap: 400.000,00 zł. 
- § 2 otrzymuje brzmienie:
Spłata pożyczki i kredytu nastąpi po uzyskaniu zwrotu z Europejskiego Funduszu Rolnego  na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- § 3 otrzymuje brzmienie:
Zabezpieczeniem pożyczki  i kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową 

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.


