UCHWAŁA NR XIX/203/04
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Z DNIA 16 LISTOPADA 2004 ROKU
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w formie pożyczki
pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ladzin gmina Rymanów”
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. i finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art.
58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje
§1
Zaciąga się długoterminową pożyczkę w formie pożyczki pomostowej, która ma na celu
zapewnić płynność finansową przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Unii
Europejskiej w sytuacji chwilowego braku środków własnych, w 2004 roku z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w
wysokości 526.860,00 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset
sześćdziesiąt) na finansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ladzin gmina Rymanów”
§2
Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy Rymanów w roku 2005
będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową do kwoty 526.860,00 zł
§3
Spłata pożyczki będzie następować z dochodów budżetowych gminy w roku 2005 z działu
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i
ochrona wód” § 6292 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z innych źródeł” – z zachowaniem warunków
określonych w art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

