
 

 

 

 

UCHWAŁA NR ....................  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne "Remont drogi gminnej nr 1063420 ulica Górna 

w Krapkowicach", "Podniesienie standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę

Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach", "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 

programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem 

sanitarno-szatniowym) w Krapkowicach" 

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 

167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne: 

„Remont drogi gminnej nr 1063420 ulica Górna w Krapkowicach”, 

„Podniesienie standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu 

Kultury w Krapkowicach”, 

„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz 

boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Krapkowicach” do wysokości 3.000.000,00 zł 

(słownie: trzy miliony złotych).  

§ 2. Kredyt będzie zaciągnięty w transzach, na podstawie wystawionych faktur cząstkowych.  

§ 3. Dopuszcza się możliwość zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 1 w kwocie niższej (stosownie do 

wykonania zadań).  

§ 4. Spłata kredytu nastąpi począwszy od 30 listopada 2010 r. w okresach miesięcznych w 30 ratach (ostatnia 

rata płatna 30.04.2013 r.).  

§ 5. Źródłem dochodów, z których zobowiązanie wymienione w § 1 zostanie pokryte, będą dochody z majątku 

gminy oraz należne gminie dochody z tytułu podatku od nieruchomości.  

§ 6. Przychody i wydatki budżetowe związane z realizacją przedmiotowych inwestycji w okresie roku bieżącego 

zostały uwzględnione w uchwale nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30.12.2009 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na rok 2010.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zaciągnięcie kredytu na inwestycje spowodowane jest rozpoczęciem w kwietniu 2010 r. zadań inwestycyjnych: 

„Remont drogi gminnej nr 1063420 ulica Górna w Krapkowicach”, „Podniesienie standardu świadczonych usług 

kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach”. Zadanie 

inwestycyjne "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-

szatniowym) w Krapkowicach" rozpoczęte zostanie w terminie późniejszym. Środki zewnętrzne na w/w inwestycje 

zostały zaplanowane w uchwale budżetowej Nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30.12.2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

BURMISTRZ KRAPKOWIC 

 

mgr Piotr Solloch 
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