
Zarządzenie Nr 98/2015 

Burmistrza Piławy Górnej 

z dnia 04 września 2015 roku 

 

 

w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla oś. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. 

Dalszej do oczyszczalni ścieków)”. 
 

Na podstawie art. 261, art. 262 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Uchwały  Nr 6/III/2014 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej 

na 2015 rok  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawiam zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 472 400,00 zł (słownie: czterysta 

siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla oś. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej  

i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)”. 

           

 

§ 2 

Źródłem spłaty pożyczki będą środki z osiąganych dochodów i przychodów Gminy. 

 

  

§ 3 

Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco na warunkach określonych  

w deklaracji wekslowej. 

            

 

§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



  

UZASADNIENIE 

 Zaciągnięcie przez Gminę Piława Górna pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zabezpieczy w 40,65% wartość inwestycji 

pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla oś. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na 

odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)”, zgodnie z  § 4 ust. 3 Uchwały Nr 

6/III/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały 

budżetowej na 2015 rok. 

  

Warunki zaciągnięcia i spłaty pożyczki określi umowa z WFOŚiGW we Wrocławiu. We 

wniosku o udzielenie pożyczki ustalono następujące zapisy: 

- czas trwania pożyczki: lata 2015-2022, 

- zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco, 

- spłata pożyczki odbywać się będzie kwartalnie 16.go dnia miesiąca, poczynając od 

16.01.2017 roku i wynosić będzie odpowiednio w kolejnych latach: 

 16.01.  19 683,00 zł 

 16.04.  19 683,00 zł 

 16.07.  19 683,00 zł 

 16.10.  19 683,00 zł 

(ostatnia rata w kwocie 19 691,00 zł) 

- płatności z tytułu odsetek regulowana będzie miesięcznie. 


