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UCHWAŁA NR XXV/

/12

RADY MIASTA TYCHY
z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta
Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Zaciągnąć w latach 2012–2013 pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w kwocie 3.677.155,- zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt
siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), z tego:
- w 2012 roku – 2.670.776,- zł,
- w 2013 roku – 1.006.379,- zł,
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w
granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” –
budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców.

§2
Pożyczka zostanie spłacona w latach 2014 - 2016.

§3
Spłata pożyczki wraz z odsetkami zostanie sfinansowana z podatków i opłat lokalnych.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie:
(Uchwała Nr XXV/
/12)
Działając na podstawie upoważnienia zawartego w §15 pkt 5 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady
Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., Prezydent
Miasta wydał Zarządzenie Nr 0050/30/12 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na podstawie którego w dniu 5 marca 2012r. zawarto umowę przedmiotowej
pożyczki na kwotę 3.677.155,-zł. W całości miała być ona zaciągnięta i wykorzystana w
2012r.
W związku z przesunięciem części robót dotyczących budowy ekranów akustycznych w
ramach zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta
Tychy…” z 2012r. na 2013 rok zaciągnięcie pożyczki nastąpi w dwóch latach tj.:
 w 2012r. w kwocie 2.670.776,-zł,
 w 2013r. w kwocie 1.006.379,-zł,
co powoduje konieczność podjęcia stosownej uchwały.

Opracował:

Numer nadany przez DUR:

................................................................................................
.................................................................................................
(data i podpis pracownika)

Projekt uchwały kieruję na:

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)
.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:

Sprawdził pod względem prawnym:

MZUiM
Rozdzielnik:
.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Skarbnika Miasta)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)
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