
Załącznik nr 4 do Protokołu Nr III/06
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2007r na budowę 
III etapu kanalizacji wsi Szymankowo, budowę „Pętli Żuławskiej- Międzynarodowa 
Droga Wodna E-70” ,na wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w 
Lisewie Malborskim oraz na zakup budynku w Borętach.

Uchwała Nr III/20/06
Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2006r.

Na podstawie art.l8,ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. nr 249, 
poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ i

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 409.000 zł na 
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

na budowę III etapu kanalizacji-wsi Szymankowo -  w wysokości 214.000 zł, 
wykonanie zadania inwestycyjnego „Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna 
E-70” -  w wysokości 50.000 zł,
wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim -  w 
wysokości 115.000 zł\,
zakup budynku w Borętach -  w wysokości 50.000 zł.

§2

Źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych o którym mowa w § 1 pkt 1 będą 
uzyskane wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości .

§3

Zabezpieczeniem w/w kredytu będzie weksel in blanco.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2007r na 
budowę III etapu kanalizacji wsi Szymankowo, budowę „Pętli Żuławskiej- Międzynarodowa 
Droga Wodna E-70” oraz na wykonanie termomodemizacji budynków Zespołu Szkół w 
Lisewie Malborskim .
Planowane wpływy do budżetu gminy Lichnowy w 2007r nie pokrywają całości wydatków 

związanych z realizacją zadań gospodarczych i inwestycyjnych . W związku z powyższym 
postanawia się zaciągnąć w 2007r długoterminowy kredyt w wysokości 409.000 zł na 
pokrycie wydatków związanych z:

na budowę III etapu kanalizacji wsi Szymankowo -  w wysokości 214.000 zł, 
wykonanie zadania inwestycyjnego „Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna 
E-70” -  w wysokości 50.000 zł,

- wykonanie termomodemizacji budynków Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim -  w 
wysokości 115.000 zł.,
zakup budynku w Boretach -  w wysokości 30.000 zł.


