UCHWAŁA NR XXXIII/381/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PROJEKT

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§1
1. Zaciąga się kredyt w kwocie 640.000 zł. ( słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych
) na sfinansowanie wydatków:
1) budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Laskowiec – 300.000 zł.
2) budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brzeźnica – 340.000 zł.
2.

Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie pokryty będzie wpływ środków z:
1) podatku rolnego i od nieruchomości,
2) podatku dochodowego od osób fizycznych.
§2

Spłata kredytu nastąpi w okresie 15 lat, począwszy od roku 2011.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń na
terenie gminy.
§5
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem .

UZASADNIENIE:
Rożnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 2010 r. wynosi 6.394.299 zł.
Deficyt pokryty zostanie z:
 wolnych środków ( nadwyżki budżetowej) – 1.097.844 zł.
 pożyczka na zadania finansowane ze środków europejskich – 768.610 zł
 spłata kredytu – 600.000 zł.
 kredyt na zadania inwestycyjne – 5.127.845 zł., w tym na:
 hala sportowa (kredyt z roku 2009) – 1.600.000 zł.
 droga Solec Olbrachcice – 646.000 zł.
 budynek mieszkalny Kościuszki 26-28 w Białej – 1.000.000 zł.
 rozbudowa kanalizacji (ul.Prudnicka, czarna, 1Maja, Szkolna i Oświęcimska) –
207.000 zł.
 pożyczka z WFOŚ na kanalizację – 193.845 zł.
 budowa hali sportowej – 268.000 zł.
 budowa dróg w Brzeźnicy i Laskowcu – 640.000 zł.
 na kwotę 573.000 zł. - nie wskazane zostały jeszcze zadania, co nastąpi w terminie
późniejszym.
Sporządziła: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk

Biała, dnia 11.06.2010 r.

