UCHWAŁA NR XIV/165/07
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Łapach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r Nr 48.poz.
327) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ .1Wyraża się zgodę na udzielenie pożyczki w wysokości do 250.000 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Łapach z siedzibą przy ul. Polnej
19 A na okres od 30.09.2007 r. do 15.05..2008 r.,
§ .2Pożyczka będzie udzielona z dochodów własnych gminy.
§ .3Warunki spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami reguluje stosowna umowa.
§ .4Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap
§ .5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryczka projektu uchwały nr …………………..
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Łapach
Ad 1. Dane zostały uwzględnione w projekcie uchwały.
Ad 2.
a)
Projektodawca: Burmistrz Łap.
b) Sprawozdawca: Burmistrz Łap lub osoba przez niego upoważniona.
c)
Opinia radcy prawnego: Opinia została wyrażona na projekcie.
d) Inne wymagane opinie: Inne opinie nie są wymagane.
Ad 3. - Uzasadnienie:
a)
Cel i potrzeba podjęcia uchwały: możliwość wsparcia finansowego własnego zakładu budżetowego
b)
Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana: - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym
c)
Przewidywane skutki prawne podjęcia uchwały: Uchwała nie stanowi prawa miejscowego i nie
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Podlaskiego. Skutki prawne dotyczą zakresu
wynikającego bezpośrednio z uchwały.
d)
Przewidywane skutki społeczne: umożliwienie wywiązania się z zobowiązań terminowych jednostki
e)
Przewidywane skutki gospodarcze – umożliwi dla ZEC-u zaliczkowanie zakupu gazu i biomasy na
nowy sezon grzewczy.
f)
Przewidywane skutki finansowe-*) dla gminy – zwiększenie planowanych rozchodów; *) dla ZEC-u poprawa trudnej w tym okresie sytuacji płatniczej
g) Ustalenia poprzedniej uchwały w omawianej kwestii – nie dotyczy
h) Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem – nie dotyczy
i) Źródła finansowania- z dochodów bieżących .

