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UCHWAŁA NR XVI.148.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 600.000,00 zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych) na 
sfinansowanie zadania „Budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej".

2. Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne z tytułu podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego.

§ 2. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2017-2022.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 z późniejszymi zmianami
zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 600.000,00zł.
Uchwała w sprawie zaciągania kredytu długoterminowego jest pochodną w/w uchwały. Kredyt
zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi na
ul.Kilińskiego w Białej".
Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku
rolnego.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznych kompetencji rady Gminy należy wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego.
W tej sytuacji podjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne.
W/w kredyt zaciągnięty zostanie w wielkościach wynikających z faktycznie poniesionych
wydatków na w/w zadanie.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 27.05.2016 r.
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