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z dnia  4 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII.90.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 18 września 2019 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 2019 r. poz. 506 i 1309) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245)uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV.41.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego, zmienionej uchwałą nr V.55.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. oraz 
uchwałą Nr VII.76.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 1.945.000,00 zł (słownie: milion dziewięćset 
czterdzieści pięć 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" w kwocie 1.325.000,00 zł;

2) Budowę drogi ul.Lipowej i Tysiąclecia w Białej w kwocie 620.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W związku z tym, iż nadal nie ma rozstrzygnięcia z naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

podjęto decyzję o realizacji zadania związanego z budową drogi na ul.Prudnickiej w Białej.

Realizacja dogi na ul.Tysiąclecia i Lipowej w Białej najprawdopodobniej nie będzie realizowana ze względu

na brak informacji o przyznaniu środków zewnętrznych i konieczności wykonania tych dróg do końca roku.

podobnie jest z drogą powiatową, która również realizowana jest przy udziale tych środków.

Dlatego w uchwale o zaciągnięciu kredytu wskazuje się zadania, których realizacja nie jest pewna w tym

roku. W przypadku realizacji tych zadań w roku następnym przychody z tego tytułu również przesunięte

zostaną na 2020 r.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 21.08.2019 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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