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UCHWAŁA NR IV.41.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 8 lutego 2019 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. 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. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 2.600.000,00 zł. (słownie: dwa miliony sześćset  tysięcy 
złotych) na sfinansowanie następujących zadań:

1) Dotację dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała 
- Górka Prudnicka o długości 5,53 km”.  do w kwocie 1.325.000,00 zł;

2) Budowa drogi na ul Prudnickiej w Białej w kwocie 1.275.000,00 zł

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

§ 2. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2020-2025.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. 1000, 1349, 1432 i 2500
2) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019 zaplanowano przychody z tytułu
zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 5.710.000,00 zł. Korekta kwoty kredytu
dokonana została w zmianach do budżetu i obecnie wynosi 5.700.000,00 zł. Z tej kwoty przychody
na konkretne zadanie tj. Rewitalizację miasta Biała realizowane w 2019 r. określone zostało w
uchwale Nr XXXIII.336.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 października 2018 r. o zmianie
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - jest to kwota 1.600.000,00 zł.
Ponadto cześć przychodów zaciągnięta zostanie w formie pożyczki z WFOŚiGW - 1.500.000,00 zł.
Na pozostałą cześć kwoty kredytu przygotowana jest przedmiotowa uchwała.
Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1)  Dotację dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O

relacji Biała - Górka Prudnicka o długości 5,53 km”. do w kwocie 1.325.000,00 zł;
2)  Budowa drogi na ul Prudnickiej w Białej w kwocie 1.275.000,00 zł

Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku
rolnego.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznych kompetencji Rady Gminy należy wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego.
W tej sytuacji podjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne.
W/w kredyt zaciągnięty zostanie w wielkościach wynikających z faktycznie poniesionych
wydatków na w/w zadania.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 21.01.2019 r.

Id: CBE81729-8F57-4059-8227-12CD70B3824B. Projekt Strona 1




