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z dnia  21 września 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez
Związek Gmin „AQUA SILESIA”  w Głogówku

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 94 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. 
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się poręczenia spłaty pożyczki priorytetowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony   
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  w wysokości proporcjonalnej do udziału w majątku Związku, to 
jest na kwotę  34.292,70 zł  (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 70/100)  
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa wodociągowej sieci tranzytowej Steblów, gm. 
Krapkowice – Dobra, gm. Strzeleczki”.

2. Poręczenie obejmuje wysokość kwoty pożyczki oraz inne zobowiązania wynikające z udzielonej  
pożyczki w okresie od dnia uruchomienia pożyczki do dnia 31 grudnia 2022 roku:

- 2018 rok - 3.126,40 zł,

- 2019 rok - 4.689,60 zł,

- 2020 rok - 6.252,80 zł,

- 2021 rok - 7.816,00 zł,

- 2022 rok - 12.407,90 zł.

§ 2. Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie 
z dochodów własnych Gminy Głogówek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Mieczysław Hołówko
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art.244) dla uzyskania pożyczki przez Związek Gmin
wymagana jest zgoda oraz poręczenie wszystkich członków Związku proporcjonalnie do udziału w majątku
Związku.

Skarbnik Gminy

Ilona Hudaszek

Głogówek, dn. 14.09.2017 r.
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