
UCHWAŁA NR RG.0007.172.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 28 stycznia 2021 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 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w wysokości 260.500,00 zł (słownie: dwieście sześdziesiąt tysięcy pięćset złotych) na sfinansowanie wydatków na 
realizację zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021” 

§ 2.  

Ustala się, iż zobowiązanie z tytułu pożyczki o której mowa w § 1 zostaną pokryte  dochodami własnymi 
budżetu Gminy Kobiór w latach 2021 – 2026. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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Uzasadnienie

Gmina Kobiór w 2021 roku zamierza zaciągnąć w WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę w kwocie
260.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.” Zmiana systemu ogrzewania na
ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku
2021”. Wydatki te wynikają z realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór w ramach
uchwały Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.162.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie
Gminy Kobiór w roku 2021. Przewiduje się wymianę 80 stuk kotłów węglowych starej generacji na
wysokosprawne kotły gazowe. 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 szacowany jest na kwotę 1.040.000 zł. Planowaną
pożyczkę Gmina zamierza zaciągnąć na okres od III/2021 roku do marca 2026 roku, przy oprocentowaniu 3%
w skali roku. Zakłada się okres karencji spłaty pożyczki do 30 czerwca 2022 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 2021 – 2026.

Jednym z wymogów przy składaniu dokumentów do wniosku o zaciąciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w
Katowicach jest przedłożenie do Funduszu uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiskai gospodarki Wodnej w
Katowicach na wnioskowane zadanie, stąd knieczność podjęcia uchwały
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