
UCHWAŁA NR RG.0007.213.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

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

Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372)  art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

1. Zaciągnąć w latach 2021 – 2023 pożyczkę długoterminową w wysokości 765.000,00 (słownie: siedemset 
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych--)  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Zmiana 
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy 
Kobiór w latach 2021- 2023” 

2. Pożyczka, o której mowa w ust.1 uruchomiona zostanie w następujących transzach: 

- w 2021 roku w kwocie 127.500,00 zł 

- w 2022 roku w kwocie 212.500,00 zł 

- w 2023 roku w kwocie 425.000,00 zł 

§ 2.  

Źródłem spłaty pożyczki, o której mowa w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy Kobiór osiągnięte 
w latach 2024– 2031. 

§ 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 związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Kobiór dofinansowaniem wynikającym z 
realizowanego projektu pn.” Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021”, Gmina wydłuża realizację w/w 
projektu do 2023 roku.  
Zakłada się, że w ramach projektu w br. wymienionych zostanie 129 kotłów węglowych starej generacji na 
m.in. wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne, w 2022 - 88 kotłów natomiast w 2023 roku 
ok.100 kotłów. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego w zakresie 
ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych 
powstających w procesie spalania paliw stałych przez źródła ciepła zlokalizowane w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy. Koszt całego zadania w okresie trzech lat szacowany jest 
na kwotę 1.632.500,00 zł, z czego planowanymi źródłami pokrycia wydatku stanowią środki: 
- z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie  1.105.000,00 ( w tym do 
zaciągnięcia w 2021 roku dodatkowa kwota 127.500,00 zł) 
- umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadnie pn.”Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Kobiórze” um. 14/2015/31/OW/ot-st/P na kwotę ok. 193.000,00 
- dofinansowanie z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 93.440,00 
- środki własne z budżetu Gminy Kobiór w kwocie 241.060,00 
 W 2021 roku Gmina zaciągnęła w WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę na w/w zadanie, 
jednakże mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców dopłatami do wymiany kotłów ( w br. 
złożonych zostało dodatkowo 12 wniosków o dofinansowanie) oraz koniecznością wymiany najstarszych 
kotłów do końca 2023 roku  Gmina wydłużyła okres realizacji  projektu pn.” Zmiana systemu ogrzewania na 
ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór na lata 
2021” do roku 2023. 
Do sfinansowania tego projektu Gmina planuje zaciągnięcie w latach 2021-2023 w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w łącznej kwocie 765.000,00 zł 
rozbijając jej zaciągnięcie na poszczególne lata tj.  
w 2021 roku kwota 127.500,00 zł,  
w 2022 roku kwota 212.500,00 zł 
w 2023 roku kwota 425.000,00 zł 
Planowaną pożyczkę Gmina zamierza zaciągnąć w okresie od XI/2021 roku do grudnia 2023 roku, przy 
oprocentowaniu 3% w skali roku. Zakłada się spłaty kwartalne pożyczki od 30 września  2024 roku. 
Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki ( spłata rat pożyczki wraz z odsetkami)  pokryte zostanie 
dochodami własnymi budżetu Gminy Kobiór w latach 2021– 2031. 

 
Mając powyższe na uwadze zadłużenie Gminy Kobiór oraz jego spłaty w latach 2021 – 2031 

przedstawia się następująco: 
 

 

Rok/ instytucja 

kredytująca 

 

WFOŚiGW- 

Kanalizacja 

sanitarna Gminy 

Kobiór – umowa 

z 2015 r.* 

WFOŚiGW -
program niskiej 
emisji/zmiana 

systemu ogrzewania 
na ogrzewanie 

proekologiczne w 
budynkach 

mieszkalnych 
jednorodzinnych na 

terenie gminy 
Kobiór w 2020  

WFOŚiGW -
program niskiej 
emisji/zmiana 
systemu 
ogrzewania na 
ogrzewanie 
proekologiczne w 
budynkach 
mieszkalnych 
jednorodzinnych 
na terenie gminy 
Kobiór w 2021 r 

WFOŚiGW -program 
niskiej emisji/zmiana 
systemu ogrzewania na 
ogrzewanie 
proekologiczne w 
budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych na 
terenie gminy Kobiór w 
2021 r.- planowana do 
zaciągnięcia w 2021-2023 

 

Spłaty rat kredytów i 

pożyczek 

 

Zadłużenie razem 

Stan  zadłużenia  

na 

  dzień 31.12.2020 

r. 

 

245.966,00 

 

152.014,90 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

 

397.980,90 

uruchomienie 

pożyczki 
- 340.000,00 127.500,00 - - 

2021 -40.992,00 -27.000,00 - - -67.992,00 797.488,90 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C3A57079-B1E1-4A2B-B451-AD0C4A689B04. Podpisany Strona 1



uruchomienie 

pożyczki 
 212.500,00   

2022 -40.992,00 -36.000,00 -60.000,00 - -136.992,00 872.996,90 
uruchomienie 

pożyczki 
 425.000,00   

2023 -40.992,00 -36.000,00 -80.000,00 - -156.992,00 1.141.004,90 

2024 -40.992,00 -36.000,00 -80.000,00 -51.000,00 -207.992,00 933.012,90 

2025 -40.992,00 -17.014,90 -80.000,00 -102.000,00 -240.006,90 693.006,00 

2026 -41.006,00 - -40.000,00 -102.000,00 -183.006,00 510.000,00 

2027 - - - -102.000,00 -102.000,00 408.000,00 

2028 - - - -102.000,00 -102.000,00 306.000,00 

2029 - - - -102.000,00 -102.000,00 204.000,00 

2030 - - - -102.000,00 -102.000,00 102.000,00 

2031 - - - -102.000,00 -102.000,00 0,00 

 
⃰  w grudniu 2021 roku Gmina złoży do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 
ok.193.000,00. Środki z umorzenia wykorzystane będą na wkład własny do realizowanego projektu pn.” Zmiana 
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy 
Kobiór na lata 2021 – 2023” 
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