UCHWAŁA NR XXIX/      /08
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C, pkt 10 oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832,   z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791,  Nr 140, poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1112) uchwala się, co następuje:
§ 1.  W uchwale Rady Miejskiej w Lipnie Nr XIX/138/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,  § 1 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 1. Zaciągnąć kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska S. A. w kwocie łącznej 1.725.000 zł na sfinansowanie wydatków nie  znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy  Miasta Lipno w 2008 r. z przeznaczeniem na infrastrukturę komunalną w mieście, w tym:
- drogi gminne – 940.000 zł
- budynek socjalny – 210.000 zł
- sieć wodno- kanalizacyjna – 575.000 zł”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Lipno.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 











UZASADNIENIE

Powodem zmiany poprzedniej uchwały jest potrzeba zwiększenia  środków na zadanie inwestycyjne ”Budowa budynku socjalnego” z kwoty 150.000 zł do 210.000 zł, a zmniejszenie środków na zadaniu dot. budowy dróg gminnych na Osiedlu Witonia do kwoty 940.000 zł.
Usankcjonowanie tego faktu jest wymogiem banku finansującego te zadania z kredytu  EBI + CEB. Oszczędności po przetargu na zadaniu dot. budowy dróg gminnych pozwolaja na przesunięcie brakującej kwoty  60.000 zł   na  w/ wym zadanie inwestycyjne.




Wyniki głosowania:
W głosowaniu udział wzięło        radnych
- za przyjęciem Uchwały głosowało       radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało      radnych,
- głosów wstrzymujących się  ………..






