
UCHWAŁA   Nr  III/16/2010 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 29 grudnia 2010 roku 

 

w sprawie: poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu  

                   Cieszanowie w 2011 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 i. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art.94, ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz 

art.184 ust. l pkt 2 lit. a tiret czwarte ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

/Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze. zm./   uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Rada Miejska w Cieszanowie ustala, że udziela poręczenia w formie poręczenia 
finansowego według prawa cywilnego do wysokości kwoty 310 212 zł (słownie: trzysta 
dziesięć tysięcy dwieście dwanaście złotych) za zobowiązanie Centrum Kultury i Sportu w 
Cieszanowie, ul. Kościuszki 4 w Cieszanowie z tytułu udzielonego przez Bank kredytu do 
kwoty 310 212 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy dwieście dwanaście złotych) na 
sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu w 
Cieszanowie przy ul. Kościuszki 4” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007- 2013. 

2. Poręczyciel, tj. Gmina Cieszanów oświadcza, że wykona zobowiązanie z tytułu poręczenia 
poprzez zapłatę każdej raty kredytu i należnych odsetek do łącznej wysokości w roku 
budżetowym 2011 niezwłocznie po zawiadomieniu przez Bank o niewykonaniu 
zobowiązania przez Kredytobiorcę – Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w 
oznaczonym w umowie kredytu terminie. 

3. Poręczenie będzie udzielone w 2010 lub 2011 r., a okres poręczenia obejmuje rok 2011. 

§ 2 

Zobowiązanie objęte poręczeniem winno zawierać takie kwoty, które łącznie z innymi wydatkami i 
rozchodami budżetu gminy Cieszanów oraz łącznie z obecnym przewidywanym zadłużeniem 
gminy stanowiącym dług   publiczny   nie   będą   stanowiły   przez   cały   okres   obowiązywania   
poręczenia   obciążeń   budżetu gminy na poziomie wyższym niż poziom dopuszczalny, który 
jest określony w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
/Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./. 

§ 3 

Ustala się, że spłata zobowiązań finansowych powstałych wskutek udzielenia poręczenia 

nastąpi z dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości w wysokości 

objętej poręczeniem w danym roku. 

§ 4 

Uchyla się Uchwałę Nr 37/LII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2010r. w 
sprawie poręczenia spłaty kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie 
zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


