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UCHWAŁA NR 165/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu
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 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska
w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zaciąga się w latach 2016-2017 kredyt długoterminowy do kwoty 27 841 460,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych
00/100), z czego:
1) w 2016 roku do kwoty 15 766 476,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów siedemset
sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12 241 620,67 zł (słownie złotych:
dwanaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia 67/100),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3 524 855,33 zł (słownie: trzy miliony pięćset
dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 33/100);
2) w 2017 roku do kwoty 12 074 984,00 zł (słownie złotych: dwanaście milionów siedemdziesiąt cztery
tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7 254 548,00 zł (słownie złotych: siedem
milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych 00/100),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 4 820 436,00 zł (słownie: cztery miliony
osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 00/100).
2. Bank, w którym będzie zaciągnięty kredyt, zostanie wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych.
§ 2. 1. Spłata kredytu, określonego w § 1, nastąpi w terminie do 19 lat, począwszy od 2017 roku.
2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony, będą wpływy z podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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