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Rada Miejska

w Myslenicach

UCHWALA NR 3631LI 12010
Rady Miejskiej w Myslenicach
z dnia

w spraWle:

25 stycznia 2010 roku

zacinicecia dlugoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego
z przeznaczeniem na uzupelnienie wkladu wlasnego do projektu pn.

"Czysta woda dla Krakowa - uporzdkowanie gospodarki wodno 
sciekowej

na

terenie

gminy

Myslenice"

planowanego

do

wspolfinansowania ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 
2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca I 990r. 0

samorzltdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poin.zm) oraz art.
89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157 poz.1240), Rada Miejska w Myslenicach uchwala, co nastfpuje:
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Upowaznia sice Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice do zacinicecia z
uwzglcednieniem

przepisow

ustawy

Prawo

zamowien

Publicznych,

dlugoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego z przeznaczeniem na
uzupelnienie wkladu wlasnego do projektu pn. "Czysta woda dla Krakowa 
uporzltdkowanie gospodarki wOdno - sciekowej na terenie grniny Myslenice"
planowanego do wspolfinansowania ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 - 2013 do
kwoty 48.949.000 zl, (slownie zlotych: czterdziesci osiem milionow dziewicecset
czterdziesci dziewicec tysicecy), w tym transze:
1. w roku 2011 do kwoty 4.902.000 zl, (slownie: cztery miliony dziewicecset
dwa tysiltce zlotych),

2. w roku 2012 do kwoty 9.657.000 zl, (slownie: dziewicec milionow
szescset picecdziesiltt siedem tysicecy zlotych),
3. w roku 2013 do kwoty 34.390.000

zl, (slownie: trzydziesci cztery

miliony trzysta dziewicecdziesiltt tysicecy zlotych).

-------------------------""""""-

Zaciqgnite zobowillZanie finansowe, 0 ktorym mowa w  1 wraz z odsetkami
pokryte zostanie z dochodow budzetu Gminy Myslenice, przy czym splata rat
kapitalowych nastl:\Pi w latach 2014 - 2033.
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Dla zabezpieczenia splaty zaciqgnitego zobowil:\.Zania ustanawia si na rzecz
banku udzielajllcego kredytu weksel wlasny "In blanco".
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Upowaznia si Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice do zawarcia umowy
kredytu wwysokosci 48.949.000 zl, w imieniu i na rzecz Gminy Myslenice.

Wykonanie uchwaly powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy MySienice.
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UZASADNIENIE

W zwiqzku z planowanll do podpisania w 2010 roku umowll 0 dofinansowanie projektu pn.
"Czysta woda dla Krakowa - uporZlldkowanie 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 zalozeniami

przyjl(tymi w Studium Wykonalnosci dla w/w projektu i przedlozonymi we Wniosku 0
dofinansowanie, wklad wlasny Gminy Myslenice w lqcznej wysokosci wynosi 66. I 79 tys.zl, z
tego 17.23 I tys.zl srodki wlasne a 48.949 tys.zl srodki z kredytu (z doplatami NFOSiGW do
oprocentowania).

Planowany termin podpisania umowy 0 dofmansowanie projektu, zgodnie z otrzymanymi z

NFOSiGW w Warszawie informacjarni to luty br. W zwil\Zku z tyrn, zachodzi koniecznosc
rozpoczl(cia procedur przetargowych dla zapewnienia finansowania planowanych dzialan.
Majllc powyzsze na uwadze, podjl(cie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione.

