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UCHWAŁA NR XXXIII.336.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 12 października 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1) ) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 zmienionej uchwałą Nr XXX.314.2018 Rady Miejskiej w BIałej z dnia 24 maja 
2018 i uchwałą Nr XXXII.326.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 4.762.000,00 zł. (słownie: cztery miliony osiemset 
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

2. Kredyt zaciągnięty zostanie w latach:

1) w roku 2018 na kwotę 3.162.000,00 na sfinansowanie następujących zadań:

1) Rewitalizacja centrum miasta Biała w kwocie 500.000,00 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 462.000,00 zł.

2) w roku 2019 na kwotę 1.600.000,00 zł na sfinansowanie zadania „Rewitalizacja centrum miasta Biała"

3. Źrodłem pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne z tytułu podatku 
od nieruchomości i podatku rolnego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. 1000, 1349 i 1432
2) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wynika ze zmiany terminu wykonania

inwestycji pn.Rewitalizacja centrum miasta Biała. Wykonawca zadania związanego z etapem dotyczącym

przebudowy dróg na rynku i zagospodarowania terenu za OPS wystąpił o przedłużenie terminu wykonania

zadania, co zgodne jest ze specyfikacją przy zamówieniu publicznym i warunkami dofinansowania z RPO.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zaciągnięcie kredytu długoterminowego uwzględniono

w rozdz.XX możliwość zmiany terminu wykonania zadania, czyli zmiany terminu zaciągnięcia kredytu.

Dlatego też planowaną kwotę na w/w inwestycję rozbija się na dwie kwoty do zaciągnięcia w

poszczególnych latach, wg harmonogramu złożonego przez wykonawców.

Odpowiednie zmiany dokonane zostały w zmianach do budżetu roku 2018 i WPF na lata 2018-2028.

Dodatkowo z wypracowanych dochodów zmniejsza się kredyt o 107.000 zł.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 01.10.2018 r.
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