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UCHWAŁA NR XLII/434/10
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Grodkowskie Wodociągi 

i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków 
w aglomeracji Grodków” 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit. i, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXIV/358/09 Rady Miejskiej 
w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 42 
poz.563), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża zgodę na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”. 

2. Poręczenie do wysokości 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100). 

3. Prognoza poręczenia przez Gminę Grodków pożyczki, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

4. Zmiany kwot poręczeń w poszczególnych latach wymagać będą zmiany niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Potencjalna spłata zobowiązania wynikającego z poręczenia, o którym mowa w § 1 dokonana zostanie 
z dochodów własnych Gminy Grodków. 

2. Środki na ten cel zostaną ujęte w budżecie w latach 2013-2020 w wysokości określonej każdorazowo 
w uchwale budżetowej zgodnie z zawartą pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Spółką Grodkowskie Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim, do wysokości rocznych rat kapitałowych 
planowanych do spłaty zgodnie z warunkami umowy pożyczki. 

§ 3. Poręczenie, o którym mowa w § 1 zostanie udzielone na okres od dnia podpisania umowy pożyczki do 
31.12.2020r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

inż. Karol Grzybowski


