
Uchwała Nr XIX/201/04 
Rady Miejskiej w  Rymanowie 

z dnia 16 listopada 2004r. 
 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - 
Rada Miejska w Rymanowie 
                                           

uchwala, co następuje 
 

§ 1. 
Postanawia się zaciągnąć w 2004 r. kredyt długoterminowy w kwocie 181 000 zł (słownie 
złotych: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy) w banku, którego wybór dokonany zostanie według 
zasad i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), z przeznaczeniem na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Remont Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie”. 
 

§ 2. 
Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu na zadanie wymienione w § 1, w 
postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 181 000 zł.         
  

§ 3. 
Zobowiązania z tytułu kredytu wraz z kosztami i ewentualnym zabezpieczeniem pokryte 
zostaną z budżetu gminy Rymanów w roku 2005-2006 z dochodów z pozostałych źródeł w 
dziale 926 „Kultura Fizyczna i sport”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” § 6292 „Środki na 
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z 
innych źródeł” oraz dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości i udziałów gminy 
w podatku dochodowym od osób fizycznych 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
        

§ 5. 
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
informacyjnych Urzędu Gminy Rymanów. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


