
UCHWAŁA NR V/25/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów-Etap I".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity 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 96.195,45 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100) 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów-Etap I".

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

§ 3. Pożyczka uruchomiona będzie jednorazowo w 2015 r.

§ 4. Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetekami będą dochody własne Gminy Żarów.

§ 5. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2016-2017.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Żarów ubiega się o udzielenie pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.
"Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów- EtapI"
w kwocie 96.195,45 zł.

Zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie
zaciągania zobowiązań finansowych przez Gminę.

Zaciągnięcie pożyczki powiązane jest z udzieleniem przez WFOŚiGW dotacji w wysokości 26.182,25 zł na
realizowane zadanie.

W celu podpisania umowy z WFOŚiGW niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie
zaciągnięcia pożyczki.

Sporządziła:

Agata Piotrowska

Podinspektor ds. infrastruktury technicznej
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