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UCHWAŁA NR X/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. Zmienia się § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do wystawienia weksla in blanco i podpisu deklaracji wekslowej 
w celu zabezpieczenia pożyczki. 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów 

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

Podjęta przez Radę Miejską w Żarowie w dniu 21 kwietnia 2011 r. uchwała o zaciągnięciu pożyczki 
w Wojwódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zawierała w swojej treści upoważnienia 
Burmistrza Miasta do wystawienia weksla i podpisu deklaracji wekslowej. Ponieważ instytucja udzielająca 
pożyczki wymaga takiego zapisu w podjętej uchwale, wprowadza się do uchwały powyższą zmianę. 
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