Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
Na podstawie 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 2013 r., poz. 594, 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. W uchwale Nr XX/244/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu, zmienionej uchwałą Nr XXIV/302/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
30 grudnia 2013 r., § 1 ust.1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w 2014 roku do kwoty 6 240 000 zł (słownie złotych: sześć milionów dwieście czterdzieści
tysięcy) na sfinansowanie zadań pod nazwą:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie - do kwoty 3 056 926 zł,
b) Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie
na komunalny budynek mieszkalny - do kwoty 700 000 zł,
c) Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach
publicznych w Gminie Namysłów - do kwoty 1 868 073 zł,
d) sfinansowanie wkładów pieniężnych przekazywanych dla spółki z o.o. Zakład Wodociągów
i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie - do kwoty 150 000 zł,
e) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka - do kwoty 465 001 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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Uzasadnienie
W związku z potrzebą poniesienia wydatków majątkowych związanych ze: sfinansowaniem wkładów
pieniężnych przekazywanych dla spółki z o.o. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”
w Namysłowie oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka, istnieje konieczność
zaciągnięcia kredytu na powyższe cele. Środki zabezpieczone na w/w zadania nie zwiększają
planowanego do zaciągnięcia kredytu, jedynie zmieniają jego przeznaczenie.
Projektodawca: Burmistrz
IW/MB
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