
Projekt UCHWAŁY Nr XIII/51/2015 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu  
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3   ustawy         
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885) w związku z § 9 
pkt. 2 i 3  uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy Nr VII/21/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Koprzywnica na 2015 rok z późn. zmianami, 
uchwala się, co następuje;  

 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr IX/26/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
          „Gmina Koprzywnica zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości  240.000 zł  
           (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na: 

planowany deficyt - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa pompowni 
wody w msc. Błonie, budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Koprzywnica, 
ŚwięŜyce, Zbigniewice Kolonia oraz budowa przydomowych pompowni ścieków       
w msc. Koprzywnica”, ujętego w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie 
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku do uchwały Nr VII/21/2015     
z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Koprzywnica na 2015 
r. zmienionym uchwałą Nr XIII/46/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2015 r.” 

 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
                                                                                                 
 

 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Uchwałą Nr XIII/46/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budŜecie 
gminy na 2015 r., Rada Miejska ustaliła nowe  limity zobowiązań z tytułu kredytów, tj. 
zwiększyła limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego 
deficytu o 70.000 zł w miejsce limitu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.  
W związku z powyŜszym limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego 
deficytu wynosi 240.000 zł. 
Wymogiem zaciągnięcia kredytu długoterminowego na cel określony w niniejszej uchwale, 
jest podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską. 


