
 

Uchwała Nr VIII/78/15 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 24 września 2015 r. 

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 

grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 

pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 

3 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885                 

z późn. zm.)  

 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

uchwala: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr II/18/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r.                        

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów treść § 1 „Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 

1.700.000,- zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 

pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.139,80 zł oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.687.860,20 

zł.” zastępuje się treścią „Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.792.512,00 zł 

(słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych)                   

z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 104.651,80 zł oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                      

w kwocie 1.687.860,20 zł.” 

 

§ 2 

 

Pozostała treść Uchwały Nr II/18/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r.                        

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostaje bez zmian. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zmiana uchwały jest konsekwencją planowanych zmian w budżecie. 


