
UCHWAŁA NR XXXVII/218/2014                                 
RADY GMINY CISEK

z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się pożyczkę płatniczą do kwoty 1 987 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt 
siedem tysięcy złotych zero groszy) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu uruchamianą w transzach:

- w 2014 roku do kwoty 1 370 000,00 zł,

- w 2015 roku do kwoty 617 000,00 zł  na wyprzedzające finansowanie zadania  pn.: Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Landzmierzu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321-
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

§ 2. Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2014-2015.

§ 3. Środki na spłatę pożyczki w kwocie 1 987 000,00 zł przewidziane zostaną w budżecie gminy na rok 2015.

§ 4. Źródłem spłaty pożyczki będą:

1) przy spłacie kapitału dochody z tytułu przyznanej pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów        
Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową  nr 00045-6921-UM0800019/12 z 24 lipca 2013 r.,

2) przy spłacie odsetek dochody własne budżetu gminy z tytułu podatku rolnego.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Cisek do:

1) zawarcia w imieniu Gminy Cisek umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu,

2) ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksla „In blanco”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/ 215 /2014 Rady Gminy Cisek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki platniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk

Id: 9593498A-5111-4343-87C7-27A11546AA6B. Podpisany Strona 1




