
Uchwała Nr 33/VII/2007 
Rady Gminy w Radłowie

                                           z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  zadanie inwestycyjne pod 
                      nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w Sternalicach”. 

Na  podstawie 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 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 , poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128); oraz art. 82 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 
45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, 
poz.1832), Rada Gminy uchwala, co następuje:

        § 1.  Zaciągnąć kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska S.A w 
Warszawie Oddz. Opole ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
 Polskiej” do kwoty 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Sternalicach”.

       § 2.  1. Termin spłaty kredytu przypadał będzie na okres od dnia 31.01.2008 roku 
do dnia 30 czerwca 2011  roku.

2. Źródłem spłaty tego kredytu będą dochody budżetu gminy z tytułu 
 podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku dochodowego od osób
 fizycznych.

        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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