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UCHWAŁA NR XX.188.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 grudnia 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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, zm. poz. 1579.) i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi 
gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” zaciąga się 
pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Opolu do wysokości 883.753,00 
zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) w latach:

1) 2016 r. kwota 50.753,00 zł;

2) 2017 r. kwota 833.000,00 zł.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na tablicach 
ogłoszeń na terenie gminy Biała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą harmonogramu płatności zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w

Białej” dokonuje się zmian kwot pożyczki w poszczególnych latach. ogólna kwota pożyczki określona

została jeszcze na podstawie kwot kosztorysowych, zmiana kwoty nastąpi po podpisaniu przez Urząd

Marszałkowski aneksu do umowy o dofinansowanie, wniosek takowy został złożony do tej instytucji po

przeprowadzonym zamówieniu publicznym.

Wnioskowana zmiana w przedmiotowej uchwale niezbędna jest do realizacji zadania zgodnie z przebiegiem

realizacji tej inwestycji i zaciąganiem zobowiązań w poszczególnych latach na to zadanie.Obecna kwota

pożyczki wskazana na 2017 r. jest niższa od faktycznej, jaką gmina musi zaciągnąć. Stosowne zmiany

dokonane zostaną w zmianach do budżetu oraz WPF gminy Biała na 2016-2028 oraz nowej edycji WPF tj.

na lata 2017-2028.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 07.12.2016 r.
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