Uchwała Nr XIX/142/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 26 kwietnia 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 2001r. 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 130.000 zł (słownie sto trzydzieści tysięcy
złotych) w banku wyłonionym w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych na
sfinansowanie inwestycji „Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Kujawskiej 2 .
§ 2.
Kredyt zostanie pokryty z dochodów własnych tj. z opłaty skarbowej.
§ 3.
Ustala się, że okres kredytowania będzie wynosił 60 miesięcy, a spłata kredytu o którym
mowa w § 1 nastąpi w 5-ciu równych ratach, każdego roku począwszy 20 maja 2006 roku.
§ 4.
Zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel in blanco.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Radziejów.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/142/2005
z dnia 26 kwietnia 2005 roku
Budżet na 2005 rok przyjęto z deficytem w wysokości 1.555.000 zł. 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 występującymi potrzebami mieszkaniowymi Gmina Miasta Radziejów podjęła się realizacji
inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Kujawskiej 2” w celu uzyskania lokali socjalnych. Zaspokojenie potrzeb w zakresie
budownictwa mieszkaniowego jest zadaniem własnym gminy. Z powodu ograniczonych
środków budżetowych Gmina nie otrzyma wsparcia finansowego udzielanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego ze źródeł zarządzanego przez instytucję Funduszu Dopłat,
w związku z zapotrzebowaniem na lokale socjalne, aby nie narazić Gminy na wysokie koszty
ponoszenia opłat za mieszkańców wobec których Sąd orzekł o zabezpieczeniu lokali
socjalnych należy przystąpić niezwłocznie do realizacji tego zadania.
Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym
brzmieniu.

