
UCHWAŁA NR XXXVIII/243/10 
RADY GMINY WIDAWA 

z dnia 17 czerwca 2010 r. 
 
 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego 
deficytu w 2010 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. 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. 1271 i 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 1.860.000 zł 
(słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku w ramach, którego finansowane 
będzie zadanie pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa dwóch zbiorników 
żelbetonowych na wodę pitną o pojemności 300 m³ w Widawie – etap I wraz z budową sieci 
wodociągowej i przepompowni kontenerowej w miejscowościach gminy Widawa – etap II” 
realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 
§ 2. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów budżetu gminy uzyskanych z refundacji 

wydatków oraz dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2011 roku. 
 
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do podjęcia czynności formalno-

prawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady o zaciągnięciu pożyczki przez 
Gminę.  

 
2. Oświadczenie woli w imienny Gminy w zakresie zaciągnięcia pożyczki złoży 

mgr inż. Jerzy Blaźlak – Wójt Gminy.  
 

§ 4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową.  
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa. 


