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UCHWAŁA NR XXIX.291.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2018 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. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1) ) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 5.539.000,00 zł. (słownie: pięć milionów pięćset 
trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) na sfinansowanie następujących zadań:

1) Rewitalizacja centrum miasta Biała w kwocie 2.274.000,00 zł;

2) Budowa dróg na ul. Opolskiej i Szynowice w Białej w kwocie 1.950.000,00 zł;

3) Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice w kwocie 273.000,00 zł;

4) Śląsk bez granic - nowe punkty widokowe w kwocie 342.000,00 zł;

5) Budowa drogi na ul Prudnickiej w Białej w kwocie 700.000,00 zł

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

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2028.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII.280.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

Id: 8BA03EF4-3D25-4C45-AA87-F9CD3CCCCE92. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Na poprzedniej sesji podjęta została uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
kwocie 7.119.000 zł, w tym kwota 1.300.000 zł zaciągnięta miała zostać na zadanie
„Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej” - etap II (nie finansowany ze środków
europejskich).

W związku z tym, że w wyniku toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie związane z Termomodernizacją - etap I - nie doszło do zawarcia umowy i zamówienie
będzie musiało zostać powtórzone dokonuje się zmiany źródeł finansowania tego zadania.

Zgodnie z cenami zaproponowanymi w zamówieniu publicznym kwota przeznaczona na I etap
może być nie wystarczająca, stąd też proponuje się przeznaczyć kwotę z II etapu na etap pierwszy,
co daje łączne wydatki na termomodernizację w kwocie 2.497.540 zł.
Równocześnie pojawiła się możliwość pozyskania pożyczki z WFOŚiGW na wkład własny.
Oprocentowanie będzie wynosić (jeżeli zadanie zostanie wprowadzone na listę priorytetową,
wniosek taki złożono o wpis) 2% w skali roku.

Po weryfikacji kosztorysów na I etap wartość zadania 2.195.239 zł, możliwa jest pożyczka z
WFOŚiGW na kwotę 1.580.000 zł.
Stąd też z kwoty 7.119.000 zł odejmuje się kwotę 1.580.000 zł (z równoczesnym zmniejszeniem
zadań) i podejmuje się uchwałę o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na kwotę
1.580.000 zł.
Suma przychodów budżetu 2018 r. nie ulega zmianie i wynosi 7.119.000 zł

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 08.03.2018 r.
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