UCHWALA

NR

Rady Miejskiej w Myslenicach

z dnia.!Ae.rPAA

2009 roku

w sprawie: zacillgnillcia kredytu na cele inwestycyjne

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'ldzie

gminnym Itekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z poiniejszymi zmianamil oraz
art.82 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2005r.
Nr 249 poz.2104 z poiniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Myslenicach uchwala, co

nastllPuje:

 1
Upowaznia sic< Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice do zaci'U5nic<cia z uwzglc<dnieniem
przepisow ustawy prawo zamowien publicznych, dlugoterminowego kredytu bankowego w
kwocie 1.000.000zl (slownie: jeden milion zlotych) w celu sfinansowania w roku 2009
inwestycji

p.n.

"Rewitalizacja

miasta -

Rozbudowa

Centrum

Sportu

i

Rekreacji

w

Myslenicach - Zarabie - Budowa strzelnicy sportowej".

2
Zaci'U5nic<te zobowi'lzanie finansowe, 0 ktorym mowa w S I wraz z odsetkami pokryte
zostanie z dochodow budzetu Gminy Myslenice, przy czym splata rat kapitalowych nastqpi w
latach 2010-2015.

3
Dla zabezpieczenia

splaty

zaci'U5nic<tego zobowiq.zania ustanawia

SIC<

na

rzecz

banku

udzielaj'lcego kredytu weksel wlasny "in blanco".

4
Upowamia sic< Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice do zawarcia umowy kredytu w
wysokosci

1.000.000zl

(slownie: jeden milion zlotych) w imieniu i na rzecz Gminy

Myslenice.

5

Wykonanie uchwaly powierza sic< Burmistrzowi Miasta i Gminy Myslenice.

Uchwala wchodzi w zycie

okreSlonym

odrc<bnymi przepisami.
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Uzasadnienie
Budowa strzelnicy sportowej, jako kolejny element powstaj<tcego w Myslenicach Centrum
Sportu i

Rekreacji

realizowana

bdzie

w latach 2009 - 2010.

Spos6b

finansowania

przedsiwzicia okreslony zostal Uchwal<t Nr 295IXLl2009 Rady Miejskiej w Myslenicach z
dnia 22 czerwca br., zgodnie z kt6r<t ze srodk6w wlasnych Gminy pochodzi6 rna 3.157.000 zl,
1.000.000 zl wynosi dotacja ze srodk6w Ministra Sportu (UKFiS) oraz 1.000.000 zI to srodki
z kredytu komercyjnego.

Pierwotnie smdki z kredytu planowano zamieni6 na srodki wlasne, jednak wobec niskiej
realizacji dochod6w (w tym przede wszystkim PIT i CIT), jego zaci<tgnicie jest konieczne.
W tej sytuacji podjcie niniejszej

upowaZniaj<tcej

uchwaly, okrdlaj<tcej zar6wno warunki splaty jak i

Burmistrza do podjcia stosownych dzialail (zgodnie z ustaw<t prawo

zam6wien publicznych) jest uzasadnione.

