
UCHWAŁA NR XVII/151/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie zaciągniecia długoterminowej pożyczki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie  uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu do wysokości 2 869 459 zł ( słownie :dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) na sfinansowanie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego 
pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V – Osiek Grodkowski”.

2. Środki z pożyczki z ust.1 zostaną przekazane w dwóch transzach: I transza do kwoty 1 288 000 zł w 2012 
roku, II transza do kwoty 1 581 459 zł w 2013 roku. 

3. Pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona z dochodów własnych gminy, tj. udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

4. Spłatę pożyczki ustala się na okres 6 lat , tj. od roku 2014 do roku 2019 . 

§ 2. 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę płatniczą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu do łącznej kwoty 1 596 033 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy trzydzieści trzy złote) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1 . 

2. Środki z pożyczki z ust.1 zostaną przekazane w dwóch transzach: I transza do kwoty  712 000 zł w 2012 
roku, II transza do kwoty 884 033 zł w 2013 roku. 

3. Spłata pożyczki następować będzie z dochodów budżetu gminy stanowiących refundację wydatków 
związanych z realizacją zadania o którym mowa w § 1 ust. 1, z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

4. Spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki następować będzie, od dnia jej udzielenia, w ratach miesięcznych 
z dochodów własnych gminy, tj udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą  "bez protestu". 

§ 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 

Dariusz Gajewski
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