U c h w a ł a Nr 71/07
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. 2005 r. Nr 172,
poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz.327/ oraz art.82 , ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104,
zmiany: Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832/ Rada Miejska
w Kłodawie uchwala , co następuje:
§1
Zaciągnąć kredyt inwestycyjny , długoterminowy w wysokości 120 000,00 złotych
na okres 5 lat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Budowa boiska
wielofunkcyjnego”.
§2
Spłata kredytu następować będzie z dochodów budżetowych Gminy,
z uwzględnieniem ich w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę,
pochodzących z podatku od nieruchomości , udziałów w podatku dochodowym,
opłaty eksploatacyjnej.
§3
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco oraz
notarialnego poddania się egzekucji do kwoty kredytu wraz z należnymi odsetkami.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Jaroniewska

Uzasadnienie do uchwały Nr 71/07
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
Na terenie Gminy nie istnieje obiekt sportowy ogólnie dostępny dla dzieci i młodzieży.
W związku z tym na ogłoszony przez Ministra Sportu nabór wniosków do programu
„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i
młodzieży” złożony został wniosek o dofinansowanie budowy boiska.
Przewidywana wartość zadania to ok. 243 000,00 złotych: dofinansowanie - (do 50%
wartości kosztorysowej) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dochodów
własnych 5 000,00 złotych i kredytu w wysokości 120 000,00 złotych.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Jaroniewska

