UCHWAŁA Nr XVI/110/ 07
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie zaciągniętego kredytu komercyjnego krótkoterminowego inwestycyjnego na
zadania współfinansowane ze środków SPO w 2007 r. pod nazwą: 1. „Remont
i modernizacja wraz z rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006r.
Nr 17 poz. 128/ oraz art. 82 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych/ Dz. U. Nr 249 poz. 2104 zm., Nr 169 poz. 1420 i 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104
poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i nr 249 poz. 1823/, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zaciągnięty kredyt komercyjny krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Koronowie
Oddział w Mroczy na zadanie pod nazwą:
1. „Remont i modernizacja wraz z rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu”
w kwocie 324.138,30 zł. przeklasyfikować na kredyt komercyjny długoterminowy
inwestycyjny.
§ 2. Spłacić zaciągnięty kredyt w roku 2008 z otrzymanego dofinansowania środków UE
z programu SPO.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie zaciągniętego kredytu komercyjnego
krótkoterminowego inwestycyjnego na zadanie współfinansowane ze środków SPO
w 2007r. pod nazwą: 1. „Remont i modernizacja wraz z rozbudową Wiejskiego Domu
Kultury w Witosławiu”

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w 2007r. przy współudziale
finansowym programu SPO. Na realizację powyższego zadania Gmina Mrocza zaciągnęła
kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Koronowie Oddział w Mroczy na kwotę
324.138,30 zł, który winien być spłacony do końca , w którym został zaciągnięty.
Zgodnie z procedurą przyjętą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu płatność za
zrealizowane zadanie nastąpi w 2008r., a nie jak pierwotnie wskazywano w podpisanej
umowie do końca 2007r.
W związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski w Toruniu terminu refundacji
poniesionych wydatków konieczne jest przesunięcie spłaty zaciągniętego kredytu na rok
2008.
Przesunięcie refundacji środków finansowych w ramach programu SPO na 2008r.
spowodowało konieczność przeklasyfikowania zaciągniętego kredytu na długoterminowy ze
względu na okres spłaty przypadający w roku następnym.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

