Uchwała Nr XX/147/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; ze
zmianami).

uchwala się co następuje:
§ 1.
Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 140.000 zł (słownie sto czterdzieści tysięcy
złotych) w Banku Ochrony Środowiska Oddział we Włocławku na sfinansowanie inwestycji
pod nazwą „Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Objezdnej 33 w Radziejowie.”
§ 2.
Kredyt zostanie pokryty z dochodów własnych tj. udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych.
§ 3.
Ustala się, że okres kredytowania będzie wynosił 60 miesięcy, a spłata kredytu o którym
mowa w § 1 nastąpi w 20 równych ratach, po 4 raty każdego roku począwszy od 30 marca
2006 roku.
§ 4.
Zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel in blanco.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Radziejów.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/147/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 2005 roku

Z uwagi na zasady prowadzenia gospodarki budżetowej zgodnie z art. 48 pkt 1 ust. 2
ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty
i pożyczki na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach.
W związku z występującą potrzebą przeprowadzenia modernizacji budynku przy
ul. Objezdnej 33, w Radziejowie w której znajduje się siedziba Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej zdecydowano, że celowe będzie przeprowadzenie termomodernizacji
tegoż budynku, poprzez wymianę starej stolarki okiennej, ocieplenie ścian oraz dachu.
Inwestycja ta przyczyni się do oszczędności w zużyciu ciepła oraz pośrednio do zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Mając na względzie skutki ekologiczne, ekonomiczne oraz poprawę warunków pracy
zatrudnionych tam pracowników proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym
brzmieniu.

