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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR X.120.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łączniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX.289.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia 
pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pożyczkę udziela się na okres do 31 marca 2020 r.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Białej.
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UZASADNIENIE

W dniu 03.12.2019 r. OSP Łącznik złożyło pismo w sprawie przesunięcia spłaty pożyczki

udzielonej na realizację zadania "Wyszkoleni strażacy - Gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców"

dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej

INTERREG V-A Republika Czeska- Polska.

Pierwotny termin spłaty pożyczki ustalony został na 31 grudnia 2019 r. OSP Łącznik dokonało już

częściowej spłaty pożyczki:

1) w dniu 08.05.2019 r. kwotę 76.683,70 zł (dofinansowanie z budżetu środków europejskich),

2) dokona spłaty z własnych środków kwoty 2.816,30 zł

Pozostaje do spłaty kwota 4.500,00 zł, którą OSP otrzyma jako dofinansowanie do realizacji w/w
zadania z budżetu państwa. Istnieje jednak ryzyko, że środki te budżet państwa przekaże w 2020 r.
Stąd też wniosek o zmianę terminu spłaty.

Odpowiednie zmiany dokonane zostały w budżecie roku 2019 oraz roku 2020. Zmiany
wprowadzone zostały do WPF 2019-2028 i WPF 2020-2028.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk-Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 03.12.2019 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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