
UCHWAŁA NR XXXII.201.2018
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej

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 - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 
w Domaszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty 1.700.000,00 zł 
(słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy 00/100) w związku z wyprzedzającym finansowaniem kosztów 
kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice” 
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2. Pożyczka będzie zaciągnięta w okresie dwóch lat w następujących wysokościach:

1) w roku budżetowym 2018 do kwoty 850.000,00 zł,

2) w roku budżetowym 2019 do kwoty 850.000,00 zł.

§ 3. Spłata pożyczki o której mowa w § 1, nastąpi po uzyskaniu środków otrzymanych tytułem zwrotu kosztów 
kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Natomiast źródłem dochodu, z którego zostanie opłacona obsługa zadłużenia, będą wpływy 
z podatku od nieruchomości.

§ 4. Zabezpieczeniem pożyczki, o której mowa § 1, będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Domaszowice do wszelkich działań związanych z uzyskaniem pożyczki 
i zaciągnięciem zobowiązania do kwoty 1.700.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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