UCHWAŁA NR XLII/189/2017
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 13 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, lit. i,
art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948;
z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz
art. 211, 212, 214, 222 ustawy
z dnia
27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191,
poz. 659, poz. 933, poz. 935), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy
Nieborów z
w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok , § 3a otrzymuje brzmienie:

dnia 29 grudnia 2016 roku

„§ 3a. Ustala się łączną kwotę poręczeń na 2017 rok do kwoty 1 785 217,00 zł (słownie złotych:
jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście zł 00/100).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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UZASADNIENIE
1. W uchwale budżetowej określona została łączna kwota poręczeń na 2017 rok do kwoty 1 785 217,00 zł.
Gmina Nieborów będąca członkiem Związku Międzygminnego „Bzura” od 2009 roku uczestniczy
w realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi
i niebezpiecznymi dla podregionu północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu
zagospodarowania odpadów”
Poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „Bzura” za spłatę kwoty pożyczki
i części dotacji z W.F.O.Ś i G.W w Łodzi wraz z należnymi odsetkami, w wysokości procentowego udziału
każdej z nich w realizowanym zadaniu tj. w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców.
Maksymalne kwoty poręczeń gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Bzura” zostały określone
Uchwałą Nr XLIX/20/2017 Zarządu Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 6.07.2017 r. w sprawie
zatwierdzenia kwot maksymalnej wysokości poręczenia gmin członkowskich dla umowy dofinansowania
23/OZ/PD/2016. Obliczenia zostały dokonane w oparciu o liczbę ludności zamieszkałą na terenie
poszczególnych gmin na dzień 31.12.2014 r.
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