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UCHWAŁA NR XXVII.271.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 grudnia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej 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. 2017 r., poz. 1875, zm. 2232) i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi 
gminnej ulicy Opolskiej 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 Opolskiej w Białej”  zaciąga się 
pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Opolu do wysokości 
1.812.485,00 zł (słownie: milion osiemset dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) 
w latach:

1) 2017 r. kwota 200.000,00 zł;

2) 2018 r. kwota 1.612.485,00 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 prac na ul.Opolskiej w Białej dokonuje się zmiany uchwały w

zakresie zaciągnięcia pożyczki na wydatki w części dotyczącej dofinansowania ze środków europejskich.

Dostosowanie uchwały jest zgodne z planem prac złożonym przez wykonawcę.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 11.12.2017 r.
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