
UCHWAŁA XXXVIII/283/2018
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89 ust.  1 pkt 2 i 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.      z  2017 r. poz. 2077) Rada 
Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się nowe brzmienie  podjętej uchwały Rady Gminy Skoroszyce w sprawie  zaciągnięcia  
długoterminowej  pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    w Opolu 
Nr XXXVI/261/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. o treści jak niżej:

„1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 
i Gospodarki Wodnej Opolu,  do kwoty 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem  na sfinansowanie części  
wydatków związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości 
Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce. Etap I; miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz 
z budową  wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków”  wykonywanego     w ramach Program 
Rozwoju Obszarów  Wiejskich w tym:

a) pożyczka inwestycyjna do wysokości  908 777,00zł,

b) pożyczka płatnicza na wyprzedzające finansowanie projektu  do wysokości 1 591 223,00 zł”.

§ 2. 

1. „ Pożyczka inwestycyjna zostanie spłacona z dochodów własnych gminy - podatek  od nieruchomości

2. Ustala się harmonogram spłat rat kapitałowych pożyczki inwestycyjnej : w roku 2018 roku - 
281 000,00 zł, w roku 2019 roku - 307 000,00 zł, w roku 2020 roku - 320 777,00zł.
3 . Spłata pożyczki płatniczej nastąpi w 2018 roku ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa  tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.

4. Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek następować będzie w ratach miesięcznych          dochodów 
własnych  gminy.

§ 3. 

1. Ustala się zabezpieczenie zaciąganych pożyczek w formie weksla „in blanco” na zasadach określonych 
w deklaracji wekslowej.

2. Upoważnia się Wójta Skoroszyc do wystawienia weksla „in blanco” o którym mowa w pkt 1 § 3 :
a) do kwoty 1 817 554,00 zł – dla pożyczki inwestycyjnej oraz
b) do kwoty 3 182 446,00 zł - dla pożyczki  płatniczej wraz z deklaracjami wekslowymi określającymi warunki 
ich wypełnienia.”

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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