
Uchwała Nr 150/XXXVI/2017 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 26 września 2017 roku 

 

 

w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

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

sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej”. 

 

 

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 (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt.2 i art. 217 

ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zaciąga się pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej”. 

 

§ 2 

1. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2018-2019. 

2. Przypadające do spłaty w danym roku raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą 

pokrywane z osiąganych dochodów i przychodów Gminy. 

3. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco na warunkach określonych  

w deklaracji wekslowej. 

 

§ 3 

Szczegółowe warunki dotyczące pożyczki będą ustalone w umowie zawartej z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 150/XXXVI/2017 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 26 września 2017 roku 

 

 

W związku z Zawiadomieniem WFOŚiGW we Wrocławiu Nr ZIP.WB.4101.6.2017 z dnia 

25.08.2017 roku o przyznaniu dofinansowania Gminie Piława Górna na zadanie inwestycyjne 

pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej” Rada zatwierdza zaciągnięcie pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  

w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 

  

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

We wniosku o udzielenie pożyczki ustalono następujące zapisy: 

- zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco, 

- okres spłaty pożyczki: lata 2018-2019, 

- spłata pożyczki odbywać się będzie 16.go każdego miesiąca kończącego kwartał, 

poczynając od 16.09.2018 roku i wynosić będzie odpowiednio w kolejnych latach: 

 16.09.2018  2 500,00 zł 

 16.12.2018  2 500,00 zł 

 16.03.2019  2 500,00 zł 

 16.06.2019  2 500,00 zł 

- płatność z tytułu odsetek regulowana będzie miesięcznie. 

 

Istnieje możliwość częściowego umorzenia spłat rat pożyczki po spełnieniu określonych 

wymogów Funduszu. 


