
UCHWAŁA NR XXII/159/13
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: 
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)".

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit c. i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. 

W roku 2013 postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 179.722,00 zł.  na finansowanie wydatków nie mających 
pokrycia w dochodach Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I). 

§ 2. 

1. Pożyczka  wymieniona w § 1 zostanie spłacona w latach 2014-2019 r., z tego: 

- w roku 2014 - 30.433,20 zł 

- w roku 2015 - 34.400,00 zł 

- w roku 2016 - 34.400,00 zł 

- w roku 2017 - 35.600,00 zł 

- w roku 2018 - 36.000,00 zł 

- w roku 2019 - 8.888,80,zł

2. Odsetki spłacane będą od dnia uruchomienia pożyczki. 

3. Spłata pożyczki wraz z odsetkami zostanie sfinansowana z dochodów własnych.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XIX/127/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
długoterminowego na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Kobiórze (etap I). 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)" 
zostanie zaciągnięta w roku 2013. 

Obecnie budynek nie spełnia  wymagań dotyczących maksymalnej wartości współczynnika sezonowego 
zaopatrzenia w ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne 
i stropodach mają niska izolacyjność termiczną. Stolarka okienna  budynku szkoły jest częściowo drewniana, 
dwu szybowa, starego typu o wysokim współczynniku przenikania ciepła. Jest ona w złym stanie technicznym. 

Aktualnie  koszty energii zużywanej na ogrzewanie budynku szkoły stanowią, po wynagrodzeniach, główną 
pozycję ogólnych kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (ponad  100 tyś. zł 
w skali roku). Konieczne jest podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do poprawy stanu technicznego 
budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze w zakresie  poprawy jego izolacyjności termicznej. 

Celem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tuwima 33 
w Kobiórze (etap I), w szczególności docieplenie ścian budynku o pow. 1614,9 m2 styropianem gr. 0,120 m, 
stropodachu o pow. 292,5 m2 styropapą grubości 15 cm, wymiana stolarki okiennej na okna PCV o pow. 210,5 
m2 i wymiana drzwi na aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone o pow. 8,4 m2. W wyniku realizacji zadania 
przewiduje się osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej 
budynku o min. 801,18 GJ/a netto, natomiast w zakresie emisji zanieczyszczeń przewiduje się ich ograniczenie: 
SO2 o 1 kg/rok, NO2 o 29 kg/rok, CO o 8 kg/rok oraz CO2 o 44165 kg/rok. 

Zadanie będzie finansowane z dwóch źródeł: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach dotacja na kwotę 17 621,00 zł i pożyczka na kwotę 179 722,00 zł oraz środków budżetu 
gminy na kwotę 184 071,36 zł (w tym umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 38 032,09 zł). Do końca 
2011 roku zostały poniesione łączne nakłady w wysokości 14 640,00 zł (środki własne). W roku 2012 kwota 
6 979,00 zł obejmowała środki własne, natomiast 17 621,00 zł pochodziła z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. 
W roku 2013: 

- II kwartał 2013 r. - kwota 38 049,46 zł. (środki własne), kwota 38 032,09 zł (środki własne z umorzenia 
pożyczki WFOŚiGW) oraz kwota 67 090,12 zł (pożyczka WFOŚiGW)

- III kwartał 2013 r. - kwota 86 370,81 zł (środki własne) oraz 112 631,88 zł (pożyczka WFOŚiGW)

Pożyczka, jaką planuje się zaciągnąć w roku 2013 na w/w zadanie zostanie spłacona w latach 2014-2019 r., 
z tego: w roku 2014 - 30.433,20 zł; w roku 2015 - 34.400,00 zł; w roku 2016 - 34.400,00 zł ; w roku 2017 - 
35.600,00 zł; w roku 2018 - 36.000,00 zł; w roku 2019 - 8.888,80 zł. 

Odsetki spłacane będą od dnia uruchomienia pożyczki. Spłata pożyczki wraz z odsetkami zostanie 
sfinansowana z dochodów własnych.
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