
Projekt 
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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 
z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”c”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada 
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  
 Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 2.302.286,89 zł (słownie: dwa miliony  trzysta dwa tysiące 
dwieście osiemdziesiąt sześć  złotych 89/100) na udział własny w finansowaniu inwestycji pn.: 

1) „Budowa budynku Straży Rybackiej ”– 291.890 zł; 
2) „Przebudowa ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Popielów i Gminie  Lewin Brzeski" - 300.000 zł; 
3) Wniesienie wkładu do Spółki ZMK w Lewinie Brzeskim – 800.000 zł; 
4) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności  publicznej – budynków OSP w Gminie 

Lewin Brzeski’’ – 354.324,83 zł 
5) ,,Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy 

Lewin Brzeski ’’ – 556.072,06 zł. 
2. Uruchomienie kredytu nastąpi w 2020 roku. 
3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021 – 2029. 
4. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w ratach kwartalnych. 
5. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy. 
6. Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował: 
Skarbnik Gminy 

Przedkłada: 
Burmisrtrz Lewina Brzeskiego 
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UZASADNIENIE

Zaciągniecie kredytu następuje w związku z udziałem środków własnych w zadaniach inwestycyjnych
wymienionych w § 1.
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