
Projekt nr 10

z dnia 06 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 oraz art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 ust. 2 Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 
2013 roku, który otrzymuje brzmienie: Pożyczkę udziela się na okres do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy Krapkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

W związku z brakiem możliwości spłaty pożyczki do 30 czerwca 2017 roku Prezes Spółki zwrócił się z
prośbą o prolongatę spłaty pożyczki długoterminowej udzielonej Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Gminy
Krapkowice w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), udzielonej w celu realizacji
inwestycji pn. "Budowa ogniw fotowoltaicznych na Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach", której termin
zgodnie z zapisami Aneksu Nr 1 z dnia 29 czerwca 2016 r. do umowy Nr 4/UP/2013 upływa w dniu 30
czerwca 2017 r. Jako uzasadnienie wskazuje mniejsze od pierwotnie zakładanych oszczędności wynikających z
realizacji ww. inwestycji. Kwota pozostała do spłaty to 200.000 zł. Odsetki z tytułu udzielonej pożyczki są
regulowane na bieżąco zgodnie z zawartą umową.

W związku z powyższym proponuje się przesunięcie terminu do 30 czerwca 2018 r.

Sporzadził:

Mariola Korzeniec

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
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