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UCHWAŁA NR 756/VII/17
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 30 listopada 2017 r.
o zmianie uchwały 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 2017 r., poz. 1875, 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 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Namysłowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 165/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu, zmienionej Uchwałą Nr 590/VII/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. § 1 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. 1. Zaciąga się w latach 2016-2018 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 11 429 969,00 zł (słownie złotych: jedenaście milionów czterysta
dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10 421 857,67 zł (słownie
złotych: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt
siedem złotych 67/100),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1 008 111,33 zł (słownie: jeden
milion osiem tysięcy sto jedenaście złotych 33/100);
2) w 2017 roku do kwoty 11 331 491,00 zł (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta
trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6 511 055,00 zł (słownie
złotych: sześć milionów pięćset jedenaście tysięcy pięćdziesiąt pięć 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);
3) w 2018 roku do kwoty 5 080 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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