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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2018 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 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. 1. Zaciąga się w roku 2018 kredyt długoterminowy do kwoty 20 000 000,00 zł (słownie złotych:
dwadzieścia milionów złotych 00/100), z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15 566 677,00 zł (słownie złotych: piętnaście
milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem 00/100),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 4 433 323,00 zł (słownie: cztery miliony
czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 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 17 lat, począwszy od 2019 roku.
2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony, będą wpływy z podatku od nieruchomości.
§ 3. Zaciągnięty kredyt służy sfinansowaniu następujących wydatków majątkowych: Budowa drogi
w Łączanach, Budowa drogi w Kowalowicach, Przebudowa drogi w Mikowicach, Przebudowa ulicy
Rabiegi w Namysłowie, Budowa drogi w Nowych Smarchowicach, Budowa drogi Namysłów Kamienna, Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie, Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy
ul. Baczyńskiego w Namysłowie , Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, Budowa parkingu
w Smogorzowie, Budowa chodników w ulicach W.Witosa i M.Dąbrowskiej w Namysłowie, Budowa
drogi w Woskowicach Małych, Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S.Moniuszki w Namysłowie,
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie – Namysłów, Budowa dróg
w Głuszynie, Przebudowa ul. Leśnej w Jastrzębiu, Modernizacja i odbudowa systemu odwodnienia
burzowego i deszczowego na terenie gminnym w Michalicach, Budowa drogi w Kowalowicach ul. Parkowa, Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie – etap II, Budowa ogrodzenia budynku
użytkowego w Objaździe, Modernizacja mieszkań budynku Nr 13 w Jastrzębiu, Budowa parkingu przy
budynku nr 11 A-B i 142 A-B w Jastrzębiu, Wykup gruntów, Budowa ciągów komunikacyjnych
i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie, Przebudowa ogrodzenia na
cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, Oznaczenie sektorów na cmentarzach
komunalnych przy ul. Jana Pawła II i Oławskiej w Namysłowie, Budowa ciągów komunikacyjnych na
cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej, Modernizacja Urzędu Miejskiego, Zakup sprzętu
komputerowego do Urzędu Miejskiego, Wykonanie witaczy, Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP
Ziemiełowice, Rozbudowa remizy OSP w Rychnowie, Zakup samochodu do OSP w Krasowicach,
Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie, Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich,
Rozbudowa monitoringu miejskiego, Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie,
Przebudowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie,
Zagospodarowanie terenu przy Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej, Modernizacja
Sali Gimnastycznej w Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej, Rozbudowa miejsc
parkingowych przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie, Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej Id: C3EFC736-F0F2-4A82-96D2-819FBCF570A8. Projekt
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I etap, Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Kolejowej
1 w Namysłowie, Modernizacja budynku OPS, Zagospodarowanie terenu wokół stawu wodnego
w Bukowie Śląskiej, Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Smarchowicach Śląskich,
Zagospodarowanie terenu przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie, Rozbudowa placów zabaw,
Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie, Iluminacja pomnika NIKE
w Namysłowie, Modernizacja fontanny w Parku Przy Placu Wolności w Namysłowie, Zagospodarowanie
terenu przy ul. Pocztowej w Namysłowie, Doposażenie siłowni zewnętrznej przy parku miejskim
w Namysłowie, Budowa altanki przy placu zabaw w Mikowicach, Budowa altany ogrodowej na terenie
gminnym w Niwkach, Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie, Budowa siłowni
zewnętrznej przy placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Żabie, Realizacja strategii
niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów, Utworzenie centrów ochrony różnorodności
biologicznej na terenie Gminy Namysłów, Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu, Rozbudowa
oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów, Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalowicach,
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych, Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie,
Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku, Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu, Budowa
świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie,
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie, Zakup bramek i zestawu zabawowego na plac
zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ligotce, Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
w Minkowskiem, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych, Modernizacja świetlicy
w Brzezince, Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach, Remont konserwatorski
fontanny Rynku w Namysłowie, Remont konserwatorski Ratusza w Namysłowie, Zakup szatni
kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach, Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie,
Budowa altany na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich, sfinansowanie wkładów pieniężnych
przekazywanych dla spółek; Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o
w Namysłowie, Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o w Namysłowie, Namysłowski
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o w Namysłowie, wykup akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia
S.A., dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni
ścieków, dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie na zakup samochodu służbowego,
dotacja na przeprowadzenie prac modernizacyjnych i zakup środków do Domu Kultury, Izby
Regionalnej, świetlic wiejskich i Biblioteki Publicznej, dotacja dla Zarządu Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Przyszłość” z przeznaczeniem na modernizację urządzeń infrastruktury ogrodowej, dotacje
na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, dotacje na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, dotacja dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rychnowie na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej na Izbę
Pamięci i Tradycji w Rychnowie”, dotacje na realizacje zadań gminy w zakresie ochrony i konserwacji
zabytków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Zgodnie z Uchwałami Nr: 772/VII/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej oraz 773/VII/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2018 r. w budżecie Gminy Namysłów planuje się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Na mocy postanowień art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym zaciąganie zobowiązań
długoterminowych należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego, zatem konieczne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały. W art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określono, że jednostki
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe
z przeznaczeniem na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, finansowanie
planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przeznaczenie planowanego do
zaciągnięcia kredytu w niniejszej uchwale jest zatem zgodne z wymogami ustawowymi. Deficyt
budżetowy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikają wyłącznie z realizowanych przez
gminę wydatków majątkowych, albowiem unormowania ustawy o finansach publicznych uniemożliwiają
zaciąganie zobowiązań na pokrycie wydatków bieżących. Wobec faktu, że Gmina w 2018 r. planuje
szereg zadań inwestycyjnych – ponad 80, (w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej) podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi realizację zaplanowanych
przedsięwzięć, do których należą m.in.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy
Namysłów”, „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej”, „Utworzenie centrów ochrony
różnorodności biologicznej”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku”, „Budowa świetlicy
wiejskiej w Żabie”, „Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska – Grunwaldzka
w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, „Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej
i S. Moniuszki w Namysłowie”. Spłata planowanego kredytu do zaciągnięcia określonego w niniejszego
uchwale nie spowoduje naruszenia indywidulanego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 ustawy
o finansach publicznych, co oznacza, że stan zadłużenia pozostanie na bezpiecznym poziomie.
Projektodawca: Burmistrz
IW/MB
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