PROJEKT
UCHWAŁA NR .../ ... / 2006
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia ... maja 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2006 kredytu na realizację zadań
inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew.

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 ze zmianami) oraz art. 82 ust.1
pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 6.000.000 zł,
z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie.
2. Budowa ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (od ul. Batorego do ul. Traugutta).
3. Remont - modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie.
4. Remont - modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie.
5. Budowa drogi na ul. Jagiełły w Pleszewie.
6. Remont - modernizacja ulic: Norwida, Moniuszki i Chopina (stara część) w Pleszewie.
7. Budowa ulicy Witosa w Brzeziu - III etap (nawierzchnia).
8. Budowa drogi w Zawadach.
9. Budowa drogi Baranówek - Nowa Wieś.
10. Budowa drogi w m. Sowina.
11. Budowa ul. Toruńskiej w Pleszewie.
12. Remont - modernizacja drogi w Grodzisku (Tumidaj).
13. Budowa drogi w kierunku cmentarza w Lenartowicach.
14. Budowa ulicy Wieniawskiego w Pleszewie.
15. Rozbudowa - przebudowa ul. Fabrycznej w Pleszewie.
16. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy
Baranów.
17. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka,
gm. Pleszew - etap I i IIa.
18. Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie.
19. Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie.
20. Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu.
21. Modernizacja stadionu miejskiego.
22. Remont trybuny na stadionie miejskim w Pleszewie.
23. Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie.
24. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania
przebudowy na mieszkania socjalne.
25. Remont budynków użytkowych przy ul. Kubackiego w Pleszewie.
§ 2. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew
w latach 2007 – 2011.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zabezpieczenie w/w kredytu
w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr ... / ... / 2006 Rady Miejskiej z dnia ... maja 2006 r.

Jednostki

samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i

pożyczki

na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
W uchwale budżetowej na rok 2006 Miasto i Gmina Pleszew założyła pokrycie
deficytu

budżetowego

przychodami

pochodzącymi

z

tytułu

kredytów

długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym.
Zaciągnięty kredyt bankowy zostanie

przeznaczony na sfinansowanie

wydatków w zakresie inwestycji drogowych, inwestycji w obiekty sportowe,
oświatowe, rewitalizację „Plant”, a także na budowę kanalizacji oraz budowę sal
wiejskich i mieszkań socjalnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona
zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

