
  UCHWAŁA NR XLVII/397/2010 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 19 maja 2010 r. 
  

w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego z Banku Ochrony 
Środowiska  na sfinansowanie  zadań inwestycyjnych  
  

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 (  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 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80 poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116,  poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr i  
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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146)  oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 )  
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy preferencyjny w Banku Ochrony 
Środowiska S. A. Oddział we Włocławku w wysokości 1.400.000 zł ( słownie złotych: jeden milion 
czterysta  tysięcy 00/100 ) .  

     2. Kredyt zostanie przeznaczony na współfinansowanie i finansowanie zadań inwestycyjnych 
z zakresy infrastruktury sportowej oraz inwestycji drogowych w mieście.  

 
§ 2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne  budŜetu miasta pochodzące    

z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.  

§ 3.  Ustala się następującą prognozę spłaty przedmiotowego kredytu:  
             

- w 2012 r. – 280.000 zł wraz z naleŜnymi odsetkami 
- w 2013 r. -  280.000 zł wraz z naleŜnymi odsetkami 
- w 2014 r. – 280.000 zł wraz z naleŜnymi odsetkami 
- w 2015 r. – 280.000 zł wraz z naleŜnymi odsetkami 

            - w 2016 r. – 280.000 zł wraz z naleŜnymi odsetkami 
  

§  4.  Udziela się Burmistrzowi Miasta  Lipno pełnomocnictwa do zawarcia umowy kredytu 
oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w związku z jej zabezpieczeniem.  
 

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
  

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

     
                           Przewodnicząca Rady                     
                                                                                                   Maria Turska 

 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
 

Zaplanowane w budŜecie na 2010 rok zadania inwestycyjne w kwocie 8.927.731 zł będą 

finansowane  z obligacji komunalnych, z dotacji pozyskanych z BudŜetu Państwa oraz BudŜetu 

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego,  ze środków własnych budŜetu oraz   z poŜyczki lub  kredytu. 

Projekt przedstawianej uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z BOŚ S. A. we 

Włocławku z linii CEB w wysokości 1.400.000 PLN ( słownie : jeden milion czterysta tysięcy 

00/100)  na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:  

1) „Modernizacja drogi gminnej Nr 171105C Plac 11-Listopada” – 290.000 zł ( wkład własny) 

2) „Moje boisko ORLIK 2012” – 350.000 zł ( wkład własny) 

3) „Budowa bieŜni wokół boiska wielofunkcyjnego przy S P Nr 3”- 200.000 zł ( wkład własny) 

4) „Przebudowa odcinka ulicy Komunalnej”- 57.000 zł 

5) „Przebudowa ulicy Bocznej. I etap” – 140.000 zł 

6) „Przebudowa odcinka ulic Klonowej i Modrzewiowej”- 300.000 zł, 

7) „Modernizacja ulicy  RóŜyckiego” – 63.000 zł. 

 

Pozyskany kredyt spłacany będzie kwartalnie w ciągu pięciu lat, w wysokości 280.000 zł rocznie, 

począwszy od 2012 roku. Prognoza długu na okres spłaty  zawarta jest w załączeniu.  


