
UCHWAŁA NR XXVII / 211 / 2008        
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

     Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. c  ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 82, ust.1 pkt 1 i 3, art. 83 ust. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 
końca  września  2012 roku w kwocie  3.500.000,00 zł  (słownie:  trzy  miliony 
pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych
w budżecie na 2009 r.
2.Wyraża  się  zgodę  na  wystawienie  weksla   „in  blanco”  na  zabezpieczenie 
kredytu.

§ 2. Spłata kredytu następować będzie z wpływów z podatków i opłat lokalnych 
oraz innych dochodów własnych.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała: 
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/ 211 /2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwalenie przez Radę Miejską Borku Wlkp. budżetu na 2009 rok oraz 
przyjęcie do realizacji inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
wiąże się z koniecznością zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 
3.500.000 złotych z karencją w spłacie  kapitału do 31 marca 2010 roku.
Finansowaniem ze środków kredytowych zostaną objęte m.in. następujące 
inwestycje:

• Rozbudowa i remont kapitalny budynku ratusza oraz zagospodarowanie 
rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, 
zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym 
oświetleniem,

• Przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności 
Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa 
bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie,

• Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz 
ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka 
w Borku Wlkp.- I ETAP – budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Mickiewicza i ul. Asnyka w Borku Wlkp.
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