
UCHWAŁA NR RG.0007.111.2020 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w wysokości 224.000,00 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych --) na sfinansowanie wydatków 
zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kobiór” 

§ 2.  

Ustala się, iż zobowiązanie z tytułu pożyczki o której mowa w § 1 pokryte zostanie dochodami własnymi 
budżetu Gminy Kobiór w latach 2020 – 2024. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2020 rok Gmina zaplanowała zaciągnięcie w WFOŚiGW w Katowicach
pożyczkę w kwocie 224.000,00 zł z przeznaczeniem jej na realizację zadania inwestycyjnego
pn.”Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”. Inwestycja ta obejmuje budowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 766,0 mb obejmującej rejon ulic Wróblewskiego, Stobika i
Promnickiej. W wyniku realizacji inwestycji do kanalizacji zostaną podłączone budynki mieszkalne
zamieszkałe przez 25 osób. Ścieki z obszaru objętego planowaną kanalizacją zostaną oczyszczone na
istniejącej oczyszczalni ścieków w Kobiórze. Koszt całego zadania szacowany jest na kwotę 344.000 zł,.
Planowaną pożyczkę Gmina zamierza zaciągnąć na okres od VI/2020 roku do grudnia 2024 roku, przy
oprocentowaniu 3% w skali roku. Zakłada się okres karencji spłaty pożyczki do 31 marca 2021 roku oraz jej
spłaty w okresach kwartalnych. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki ( spłata rat pożyczki wraz z
odsetkami) pokryte zostanie dochodami własnymi budżetu Gminy Kobiór w latach 2020 – 2024.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Uchwała Nr 4200/I/4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w
sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i
zaciągniętych zobowiązań wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Kobiór.
Uchwała zostaje podjęta w związku z koniecznością załączenia do wniosku o pożyczkę 1m.in. uchwały
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w
Katowicach.
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