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UCHWAŁA NR XXX.314.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 24 maja 2018 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. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) ) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX.291.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 2.100.000,00 zł;

2) Budowa dróg na ul.Opolskiej i Szynowice w Białej w kwocie 2.200.000,00 zł;

3) Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice w kwocie 569.000,00 zł;

4) Budowa drogi na ul.Prudnickiej w Białej w kwocie 670.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935
2) Zm. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935
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UZASADNIENIE:

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Biała w zakresie zadań inwestycyjnych
dokonuje się zmiany kwoty kredytu na poszczególne zadania. Kwota kredytu zabezpiecza wkład własny
gminy. Na zadania wymienione w par. 1 ust. 1 w pkt 2 i 3 przeprowadzone zostało zamówienie publiczne i
kwoty wynikają z ofert. Natomiast na zadanie wymienione w pkt 1 (Rewitalizacja) zostało przeprowadzone
zamówienie publiczne do części projektu w zakresie przebudowy dróg na rynku. Kolejne zamówienie
związane z przebudową budynku Stolarni będzie ogłoszone, a rozstrzygnięcie zamówienia w zakresie dróg
na rynku nastąpi po otwarciu ofert na Stolarnię. Na zadanie wymienione w pkt 4 złożony został do
Wojewody Opolskiego wniosek o dofinansowanie, zadanie uzależnione jest od pozyskania środków na ten
cel.

Sporządziła:
Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 18.05.2018 r.
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