
UCHWAŁA NR XLVIII/247/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i  pożyczek długoterminowych w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.1)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.2)) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co 
następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/222/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu i pożyczek długoterminowych w 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1. Postanawia się zaciągnąć w 2018 roku kredyt i pożyczki w łącznej 
wysokości 5.623.427 zł, w tym

1) kredyt bankowy na rynku krajowym w wysokości 3.970.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego 
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Centrum medycznego dla 
regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie".

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
w łącznej kwocie 1.653.427,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań 
inwestycyjnych pod nazwą:

a) "Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej" w kwocie 45.000 zł;

b) "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania 
Wody w Chojnowie" w kwocie 560.000 zł;

c) "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczania niskiej 
emisji na terenie Miasta Chojnowa" w kwocie 950.000,00 zł;

d) "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy 
ul. Kraszewskiego" w kwocie 38.560,00 zł;

e) "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów 
jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej" w kwocie 59.867,00 zł".

2. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Spłata pożyczek wraz z należnymi odsetkami nastąpi:

1) w latach 2018 - 2023 dla pożyczki w kwocie 45.000,00 zł;

2) w latach 2018 - 2028 dla pożyczki w kwocie 560.000,00 zł;

3) w latach 2018 - 2023 dla pożyczki w kwocie 950.000,00 zł;

4) w latach 2018 - 2020 dla pożyczki w kwocie 38.560,00 zł;

5) w latach 2018 - 2020 dla pożyczki w kwocie 59.867,00 zł, z dochodów własnych gminy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

1) Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.
2) Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.62.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący  Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XLVIII/247/18

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 24 maja 2018 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i  pożyczek długoterminowych w 2018 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok po zmianach zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek
w łącznej wysokości 5.623.427,00 zł, w tym:

1. kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie 3.970.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Centrum medycznego dla regionu
Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie". Źródłem spłaty kredytu
będą dochody własne, a jej spłatę zaplanowano na lata 2019-2028.

2. pożyczki w wysokości 1.653.427 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, które zostaną zaciągnięte z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego
w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1) "Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej" w kwocie 45.000 zł ze spłatą
w latach 2018-2023;

2) "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody
w Chojnowie" w kwocie 560.000 zł ze spłatą w latach 2018-2028;

3) "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji
na terenie Miasta Chojnowa" w kwocie 950.000,00 zł ze spłatą w latach 2018-2023;

4) "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul.
Kraszewskiego" w kwocie 38.560,00 zł ze spłatą w latach 2018-2020;

5) "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów
jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej" w kwocie 59.867,00 zł ze spłatą w latach 2018-2020.

Źródłem spłaty kredytu i pożyczek będą dochody własne.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Id: 1F2346CD-3668-42B4-994A-95734831A400. Podpisany Strona 1




