
Uchwała Nr XXIII/136/12
Rady Miasta Dynów z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie:  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego na dofinansowanie  zadania:  „Poprawa 
wizerunku  Miasta  Dynów  poprzez  Rewitalizację  Rynku  i  przyległych  ulic,  parku 
przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I”

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  9  lt.c  –  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  -   
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku  
z art.89 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240) Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:

§ 1
1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 1 762 100 zł 
na zadanie: Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych 
ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I
2. Kredyt o którym mowa w ust. 1 zostanie zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie z linii zagranicznych CEB i EIB
 

§ 2
1.Kredyt o którym  mowa w § 1 zostanie wykorzystany w następujących latach:
w roku 2012 do kwoty 358 900 złotych
w  roku 2013 do kwoty 1 403 200 złotych
2. Spłata kredytu nastąpi w latach  2014 do 2022 a odsetek w latach 2012 do 2022
3. Źródłem spłaty kredytu oraz odsetek będą dochody podatkowe Gminy Miejskiej Dynów 
(podatek od nieruchomości oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
4. Ustala się zabezpieczenie spłaty w/w kredytu w formie wystawienia weksla in blanco
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dynowa do zawarcia umowy kredytu oraz zaciągnięcia 
zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy kredytu zgodnie z warunkami 
określonymi w tej umowie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie oraz w miejscach publicznych.


