
UCHWAŁA NR VII.49.2019
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  oraz pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie zadania inwestycyjnego

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 89, art. 91 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zaciągnąć długoterminową  pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Opolu  w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony 
złotych) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej 
w budynku PSP w Izbicku.

2. Zaciągnąć krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Opolu 
w wysokości 1.062.000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na 
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, objętych dofinansowaniem projektu w ramach 
RPO WO na lata 2014-2020 zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynku 
PSP w Izbicku.

§ 2. 1. Pożyczka o której mowa w § 1 pkt 1 spłacona będzie w latach 2020-2027 w ratach 
półrocznych, odsetki   natomiast miesięcznie od 2019  do 2027 roku.

2. Pożyczka o której mowa w § 1 pkt 2 spłacona będzie po otrzymaniu środków 
dofinansowania z RPO WO na lata 2014-2020, odsetki natomiast spłacane będą miesięcznie 
od 2019 r.

3. Źródłem spłaty pożyczek  wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne gminy 
Izbicko w latach 2019-2027 zabezpieczone z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

3. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy pożyczek  ze strony Gminy będą 
weksle własne ”in blanco” z deklaracją wekslową.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umów pożyczek oraz zaciągnięcia 
zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umów pożyczek zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kapica
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