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UCHWAŁA NR VIII.63.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 10 czerwca 2015 r.

o zmianie uchwały 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. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII.48.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: „ § 1.1.Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 681.000,00 zł. (słownie: 
sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) na sfinansowanie zadań:

1) budowę drogi gminnej w Białej, ul.Wodociągowa w kwocie 400.000,00 zł,

2) budowę drogi transportu rolnego w Chrzelicach w kwocie 281.000 zł,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:  „§ 2.Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2016-2021”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 645 i 1318 z 2014 r.  poz. 379 i 1072
2) Zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532
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UZASADNIENIE

W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji na termomodernizację obiektów szkolnych w kwocie 112.000 zł proponuje się aby

zmniejszyć przychody z tytułu kredytu planowane do zaciągnięcia w 2015 r. Ponadto niewykorzystane

zostaną wszystkie środki na obsługę długu co powiązane jest m.in. ze zmniejszeniem kwoty kredytu, jak i

utrzymującym się niskim oprocentowanie tj. stawiki WIBOR.

Mając powyższe na uwadze proponuje się zmniejszenie kwoty kredytu o 150.000 zł, odpowiednie zmiany

dokonane zostały WPF gminy Biała na lata 2015-2028 i w zmianach do budżetu. Zmianie ulega również

przedkładana uchwała co doprecyzowuje zgodność w/w katów prawnych.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 21.05.2015 r.
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