
Id: WVQFM-JQRDU-DAKKS-JTJCE-EGTGU. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR VIII/43/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojwódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie Opracowania programów funkcjonalno – użytkowych i projektów budowlanych dla zadania 

inwestycyjnego pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków 

jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji 
przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 – 2014 Cz. 1 – realizacja inwestycji w miejscowościach 

Wierzbna, Bożanów i Żarów". 

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

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Wojwódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie: 102 000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące zł 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie Opracowania 
programów funkcjonalno – użytkowych i projektów budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ 
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną 
i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 – 
2014 Cz. 1 – realizacja inwestycji w miejscowościach Wierzbna, Bożanów i Żarów". 

§ 2. Źródłem pokrycia spłat rat pożyczki w latach 2013 - 2016 oraz odsetek od pożyczki w terminie 
określonym w umowie pożyczki, będą dochody własne gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki i kredyty między innymi na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podejmowanie uchwał 
dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należy do wyłącznej 
właściwości rady gminy. 

Potrzeba zaciągnięcia powyższej pożyczki podyktowana jest koniecznością uporządkowania i dostosowania 
gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Żarów do wymogów prawa polskiego i unijnego poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wierzbna, Bożanów, Mrowiny, Łażany oraz 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla domów w obrebie Żarowa. 
Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej na terenie Gminy Żarów spowoduje 
odprowadzenie powstających ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków w Żarowie, gdzie 
zostaną poddane odpowiedniemu oczyszczeniu, redukcję ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych oraz 
redukcje zwiazków azotu i fosforu poprzez odpowiednie technologie oczyszczania ścieków, wyeliminowanie 
niekontrolowanych zrzutów ścieków do cieków, wyeliminowanie niekontrolowanych wycieków 
z przydomowych szamb, zmniejszenie degradacji środowiska poprzez ochronę gleby, wód podziemnych 
i powierzchniowych, uzbrojenie terenów pod budownictwo, rozwój gospodarczy i rekreacyjno-turystyczny 
regionu, zmniejszenie ryzyka występowania chorób spowodowanych obecnością w wodzie i glebie 
niekorzystnych związków chemicznych i bakterii. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miejscowości objetych niniejszym wnioskiem dotyczy bezpośrednio około 2385 osób co w odniesieniu do 
miejscowości terenu Gminy (5644 osoby z wyłączeniem miasta Żarowa) stanowi około 42 %. 
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