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z dnia  23 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 31 stycznia 2018 r.

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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Głogówku uchwala,  co następuje:

§ 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu do kwoty 190.400,00 zł na realizację zadania pn. „Montaż systemu ogrzewania wody 
panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku”.

§ 2. Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach  2018 – 2022. Pożyczka spłacana będzie  
z dochodów własnych gminy.

§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „in blanco” na zasadach określonych w deklaracji 
wekslowej.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Głogówka  do wystawienia weksla „in blanco”, o którym mowa w § 3  do 
kwoty 380.800,00 zł wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Mieczysław Hołówko
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Uzasadnienie

Pożyczkę zaciąga się na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż systemu ogrzewania wody panelami
solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku” - ujęte w budżecie gminy na 2018 rok.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2018 – 2022. Oprocentowanie – 2% ze względu na to iż inwestycja
znajduje się na liście priorytetowej. Możliwość umorzenia 20% pożyczki w ostatnim roku spłaty tj. 2022 r.
w kwocie 38.080,00 zł.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny „in blanco” do 200% kwoty pożyczki.
W związku z czym nie jest konieczne drugie zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się
rygorowi egzekucji sporządzonego w formie aktu notarialnego, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii o możliwości spłaty pożyczki - Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu.

Skarbnik Gminy

Ilona Hudaszek

Głogówek, dn. 15.01.2018r.
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