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Rada Miejska
w Myslenicach

UCHWALA NR 3641 LI 12010
Rady Miejskiej w Myslenicach

z dnia 25 stycznia 2010 roku

w spraWle: zacinicecia d1ugoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Czysta woda
dla Krakowa - UPorzlldkowanie gospodarki wodno - sciekowej na
terenie gminy Myslenice" planowanego do wsp61finansowania ze

srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 - 2013

Na podstawie art.18ust.2 pkt.9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8marca 1990r. 0
samorzlldzie gminnym (tj. Dz.U. z 200lr. Nr 142 poz.1591 z poin.zm) oraz art.

89 ust.! pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157 poz.1240), Rada Miejska w Mys1enicach uchwa1a, co nastpuje:
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Upowaznia sice Bunnistrza Miasta i Gminy Myslenice do zacinicecia z
uwzglcednieniem

przeplSOW

ustawy

Prawo

zamowieit

publicznych,

d1ugoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego z przeznaczeniem na

dofinansowanie projektu pn. "Czysta woda dla Krakowa - UPorzlldkowanie
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Myslenice" planowanego do
wspo1finansowania ze

srodkow Funduszu

Spojnosci

w ramach

Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 - 2013 do kwoty
38.242.000

zl,

(slownie

zlotych:

trzydziesci

osiem

milionow

dwiescie

czterdziesci dwa tysillce), w tym w transze:

1. w roku 2010 do kwoty 3.481.000 zl, (slownie: trzy miliony czterysta
osiemdziesillt jeden tysicecy zlotych),
2. w roku 2011 do kwoty 13.579.000 zl, (slownie: trzynascie milionow

picecset siedemdziesillt dziewicec tysicecy zlotych),
3. w roku 2012 do kwoty 12.994.000 zl (slownie: dwanascie milionow
dziewicecset dziewicecdziesillt cztery tysillce zlotych),
4. w roku 2013 do kwoty 8.188.000 zl (slownie: osiem milionow sto
osiemdziesillt osiem tysicecy zlotych).

Zaciqgni<ete zobowil:jZanie finansowe, 0 ktorym mowa w  1 wraz z odsetkami
pOkfYte zostanie z dochodow budzetu Gminy Myslenice, przy czym splata rat
kapita10wych nast:wi w latach 2014 - 2033.

Dla zabezpieczenia splaty zaciqgni<etego zobowi¥ania ustanawia si<e na rzecz
banku udzielajl:\.cego kredytu weksel w1asny "In blanco".

 4
Upowaznia si<e Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice do zawarcia umowy
kredytu w wysokosci 38.242.000 zl, w imieniu i na rzecz Gminy Myslenice.

Wykonanie uchwaly powierza si<e Burmistrzowi Miasta i Gminy Myslenice.

Uchwa1a wchodzi w zycie z dnim;podj<ecia.
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UZASADNIENIE
W zwiqzku z planowan1t do podpisania w 2010 roku umow1t 0 dofinansowanie projektu pn.
"Czysta woda dla Krakowa - uporz1tdkowanie gospodarki wodno - sciekowej na terenie
gminy Myslenice" dofinansowanego ze srodk6w Funduszu Sp6jnosci w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 - 2013, zgodnie z zalozeniarni
przyje<tymi w Studium Wykonalnosci dla w/w projektu i przedlozonymi we wniosku 0
dofinansowanie, wklad wlasny Gminy Myslenice w IljCznej wysokosci wynosi 66.179 tys.zl, z

tego 17.231 tys.zl srodki wlasne a 48.949 tys.zl srodki z kredytu (z doplatami NFOSiGW do

oprocentowania). Kwota pochodz1tca z przedmiotowego kredytu przeznaczona zostanie
natomiast na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z realizacj1t projektu wynikajljCych przede

wszystkim z podatku VAT, kt6ry w konsekwencji podlegac be<dzie odliczeniu i zwrotowi na
rachunek Gminy.

Maj1tc powyzsze na uwadze, podje<cie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione.

