
UCHWAŁA NR RG.0007.177.2017
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.c, art.51 ust.1, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446), art 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( tekst jednolity D.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

Zaciągnąć w 2017 roku pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 112.000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu 
Gminy na 2017 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn." Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum - etap III- wymiana kotła c.o. „

§ 2. 

Ustalić okres całkowitej spłaty pożyczki na dzień 31 marca 2021 roku, przy czym szczegółowy harmonogram 
spłat  rat pożyczki określi stosowna umowa.

§ 3. 

Spłata pożyczki zostanie dokonana z dochodów własnych budżetu Gminy.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Konieczność dokonania wymiany kotła ogrzewania w Szkole Podstawowej / coraz częściej

występująca awaryjność kotła/ oraz dostosowania pomieszczenia kotłowni do obecnie obowiązujących

wymogów budowlanych / wykonanie zewnętrznego wejścia do kotłowni/ wymusza na Gminie wdrożenie

kolejnego III etapu prac związanego z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Koszt zadania pn." Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - etap III- wymiana

kotła c.o. „ wyszacowany został na kwotę 147.134,00 zł. Ponieważ zadanie to związane jest z ochroną

środowiska Gmina planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej o dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki w kwocie 112.000,00 zł co stanowi dofinansowanie

do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Założenia przyjęte w budżecie do obsługi pożyczki: spłata pożyczki w okresie 3,5 lat, w ratach

kwartalnych, począwszy od grudnia 2017 roku, do końca marca 2021 roku, oprocentowanie pożyczki

preferencyjne stanowiące 0,95% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3%,

Podjęta przez Radę Gminy uchwała nr RG.0007.145.2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Katowicach ze względu na cel sfinansowania tj. pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiór na

2016 rok z mocy prawa wygasła, w związku z czym istnieje konieczność podjęcia nowej uchwały.
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