
Uchwała  Nr XXV/143/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia  24 czerwca  2008r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr  XXIII/123/2008 Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2008r. w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  wekslowych  z 
przeznaczeniem  na  zabezpieczenie  spłaty  kredytu  z  Banku  Gospodarstwa 
Krajowego  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Inwestycji  Komunalnych na 
sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla 
inwestycji  realizowanej  przez  Związek  Międzygminny  „Puszcza  Zielonka”  w 
ramach  projektu  nr  2004/PL/16/C/PE/030  pn.”  Kanalizacja  obszaru  Parku 
Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic”  zgłoszonego  do  dofinansowania  z 
Funduszu Spójności.

Na podstawie  art.  18 ust.2  pkt.  9e oraz art.58 ustawy z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska  uchwala co następuje:

§ 1
W Uchwale nr  XXIII/123/2008 Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty 
kredytu  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Inwestycji 
Komunalnych na  sfinansowanie  wykonania  projektu  budowlanego  –  dokumentacji 
projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w 
ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn.” Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza  Zielonka  i  okolic”  zgłoszonego  do  dofinansowania  z  Funduszu  Spójności 
wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się treść w § 2 stanowiąc jego nową treść

1. Ewentualna spłata zaciągniętych zobowiązań wekslowych do wysokości określonej w 
§ 1 będzie następować z dochodów własnych Gminy w latach 2009 – 2011

2. Zestawienie  obciążenia  Gmin – członków Związku biorących udział  w projekcie  – 
kwotą z tytułu zabezpieczenia pożyczki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XXV/143/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

 z dnia 24 czerwca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie  spłaty  kredytu  w  Banku Gospodarstwa Krajowego ze  środków  Funduszu 
Rozwoju  Inwestycji  Komunalnych na  sfinansowanie  wykonania   projektu  budowlanego  – 
dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza 
Zielonka”  w  ramach  projektu  nr  2004/PL/16/C/PE/030  pn.”  Kanalizacja  obszaru  Parku 
Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic”  zgłoszonego  do  dofinansowania  z  Funduszu 
Spójności.

     W związku z przesunięciem terminu uruchomienia pierwszej transzy kredytu z BGK – z II kwartału 
2008 na przełom III/IV kwartału 2008 roku- została przesunięty w czasie termin spłaty kredytu na lata 
2009-2011. 
Niniejszy kredyt zostanie udzielony na okres 36 miesięcy od daty uruchomienia środków z karencją do 
18 miesięcy przy oprocentowaniu preferencyjnym 0,5 stopy redyskonta weksli wg NBP. Odsetki będą 
spłacane od momentu uruchomienia kredytu – miesięcznie lub kwartalnie.


