UCHWAŁA NR VII/69/07
Rady Miasta Opola
z dnia 23 lutego 2007r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na
współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa separatorów na wylotach
kanalizacji deszczowej lewobrzeŜnej zlewni rzeki Odry”
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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.
1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§1
1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 5.000.000 zł (słownie złotych: pięć
milionów) w Banku wybranym na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 1177 z późniejszymi zmianami),
w tym:
- w 2007r. uruchomienie kredytu do wysokości 2.500.000 zł (słownie złotych: dwa miliony
pięćset tysięcy),
- w 2008r. uruchomienie kredytu do wysokości 2.500.000 zł (słownie złotych: dwa miliony
pięćset tysięcy).
2. Ostateczna spłata kredytu i odsetek nastąpi do 30 czerwca 2017r.
3. Kredyt zostanie przeznaczony na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeŜnej zlewni rzeki Odry”,
realizowanego w latach 2007 – 2008.
§2
1. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.
2. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Opola do wystawienia weksla własnego in blanco,
o którym mowa w ust. 1, wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
§3
Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie z podatku od nieruchomości i zostanie
uwzględniona w budŜecie miasta Opola w latach obejmujących spłatę kredytu i odsetek.
§4
Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Opola
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Zmiany:
nr XXIV/250/08 z 24.01.2008 r.

