UCHWAŁA NR 85/VI/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 4 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin
Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku
.
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9, lit. „i”, art. 58 ust 1 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, Nr 107, poz. 679) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 4 i art. 8 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. tj. z
2010 r. Nr 80, poz. 526, zm. Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Białej
uchwala, co następuje:
§1
1. Udziela się poręczenia finansowego części kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin
Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku w wysokości
25.000,00zł. (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych ).
2. Poręczenie udziela się do dnia:
1) 30 grudnia 2011 r. do kwoty 8.400 zł.
2) 15 stycznia 2012 r. do kwoty 16.600 zł.
§2
1. Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować
będzie z dochodów własnych gminy Biała .
2. Środki na ten cel zostały ujęte w budżecie roku 2011 w kwocie 8.400 zł. i w wieloletniej
prognozie finansowej gminy Biała na lata 2010-2027 w części dotyczącej roku 2012 - w
kwocie 16.600 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa zwróciła się do gmin będących członkami stowarzyszenia o
poręczenie kredytu na kwotę 25.000 zł. (każda gmina). Środki te przeznaczone są na bieżące
funkcjonowanie biura. Koniczność kredytu wynika z faktu, iż dofinansowanie na utrzymanie
bieżące biura urząd marszałkowski przekazuje zaliczkę w 80%, natomiast pozostała część –
20% musi być pokryta z własnych środków, które będą podlegały refundacji po rozliczeniu.
W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania zwróciła się z prośbą do każdej z Gmin
członkowskich o udzielenie poręczenia zaciąganego kredytu w wysokości 25 000,00 zł każda.
Stowarzyszenie ubiega się o udzielenie kredytu w Banku Spółdzielczym w Prudniku, na okres
04.08.2011r. - 30.04.2012r.
Spłata kredytu przez stowarzyszenie nastąpi:
ze zwrotu rozliczenia złożonego wniosku z dnia 30.09.2011 r. w kwocie 8.400 zł.
(30.12.2011 r.),
ze składek członkowskich 16.600 zł. (15.01.2012 r.).
Spłat odsetek od kredytu dokonywać będzie stowarzyszenie, co wiązać się będzie ze
zwiększeniem wysokości składek członkowskich przez gminy na kolejne lata budżetowe.
Proponuje się udzielić poręczenia ze względu na fakt iż gmina Biała skorzystała już z
dofinansowania zadań poprzez stowarzyszenie, ponadto indywidualni mieszkańcy gminy
również korzystają z tych dofinansowań.
Decydującym powodem jest również fakt, iż obecnie poprzez stowarzyszenie gmina Biała
składa wniosek o dofinansowanie realizacji zadania związanego z renowacja murów
obronnych w Białej.
PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE
Gmina nie ponosi skutków finansowych związanych z realizacją uchwały, gdyż nie powstaje
w tej chwili wydatek. Jednak podjęcie tej uchwały stwarza konieczność zaplanowania
środków na kwotę:
8.400 zł w budżecie na 2011 r.
16.600 zł. w budżecie na 2012 r.
Środki te będą malały w momencie spłat rat kredytowych stowarzyszenie.
Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy
Biała, dnia 20.07.2011 r.

