
UCHWAŁA NR XLII/324/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r . poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 3 319 500,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) 
z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do 
Żarowa w Gminie Żarów". 

§ 2. Upoważania się Burmistrza Miasta Żarów do wystawienia weksla in blanco i podpisu deklaracji wekslowej 
w celu zabezpieczenia pożyczki. 

§ 3. Transze pożyczki będą wynosić: w roku 2013 - 923 100,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy 
tysiące sto złotych 00/100), w roku 2014 - 2 396 400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy czterysta złotych 00/100). 

§ 4. Źródłem pokrycia spłat rat pożyczki w latach 2015 - 2025 oraz odsetek od pożyczki w terminie 
określonym w umowie pożyczki, będą dochody własne gminy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/311/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów". 

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

Podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek, zgodnie zapisami ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Potrzeba zaciągnięcia powyższej pożyczki podyktowanan 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 i Bożanów oraz budowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla domków w obrębie Żarowa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania oraz związanych
z jego wynikiem aktualizacji harmonogramów na środki pomocowe z PROW i pożyczkę z WFOŚiGW należało
również dostosować uchwałę zezwalającą na zaciągnięcie pożyczki do nowych wartości transz środków
pomocowych i pożyczki.

Sporządził:

Piotr Weiland

Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg.
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