UCHWAŁA NR ………….
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 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, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) 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, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w
Białej uchwala, co następuje:
§1
1. Zaciąga się kredyt w kwocie 1.780.000 zł. (słownie: milion siedemset osiemdziesiąt
tysięcy złotych) na sfinansowanie niżej wymienionych wydatków majątkowych:
1) budowa dróg i chodników na ulicach: Kochanowskiego, Św.Kamila, Eichendorfa,
Asnyka – 1.400.000 zł.
2) budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Śmicz – 100.000 zł.
3) doposażenie kotłowni w szkole podstawowej w Łączniku w bufor grzewczy –
100.000 zł.
4) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicach Asnyka i Św.Kamila w
Białej – 80.000 zł.
5) dokapitalizowanie spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” – 100.000 zł.
2. Źródłem pokrycia zobowiązań t tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne
gminy oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§2
Spłata kredytu nastąpi w okresie 15 lat, począwszy od roku 2012.
§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 podjęcia.

UZASADNIENIE:
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 2011 r. wynosi około 2.000.000 zł.
Deficyt ten będzie pokryty przychodami, w tym kredytami, które gmina zaciągnie w ciągu
2011 r. Kredyty te przeznaczone będą na pokrycie wydatków majątkowych.
Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową Gminy Biała na 2011 r. uprawnienie do zaciągania
kredytów długoterminowych ma Rada Miejska w Białej.
Uchwała wskazuje kolejne zadania, których finansowanie nastąpi z kredytu.
Wyboru banku, w którym gmina zaciągnie kredyt dokonany zostanie w myśl przepisów
Prawo Zamówień Publicznych.
Łącznie gmina ma w planie budżetu kredyt w wysokości 2.160.000 zł., poprzez podjęcie tej
uchwały wskazano zadania na łączną kwotę 2.030.000 zł.
Pozostała część kredytu 130.000 zł. i wskazanie zadań nastąpi w termonie późniejszym.
Sporządziła: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk

Biała, dnia 12.05.2011 r.

