
UCHWALA Nr VIIl/40/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 czcnvca 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnejw Kielcach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z
2013 r. poz. 594) oraz art. 89 ust. I pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z
2013 r. poz. 885 z póżn.zm.) w związku z li 9 pkt 2 uchwaly Rady Gminy w Baćkowicach Nr 111/14/15 z dnia 28
stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok Rada Gminy uchwala co
następuje:

p
Gmina zaciąga pożyczkę w wysokości 1 000 000 zl (słownie: jeden milion złotych) z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na inwestycję pn.
"'Termomodernizacj a obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice " .

~2
l. Środki zostaną uruchomione w 2015 roku.
2. Źródłem spłaty pożyczki, o której mowa w S 1 będą wpływy z podatku od nieruchomości i
opłaty eksploatacyjnej.
3. Okres spłaty pożyczki w latach 2016 -2025"
4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel "in blanco" Gminy Baćkowice.

~3
Szczegółowe warunki pożyczki określi umowa.

~4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

~5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



•
Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/40/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 czenvca 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach i zabezpieczenia j ego spłaty.

Pożyczka w wysokości ł 000 000 zł zostanie wykorzystana na realizację zadania pn.
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice ",
którego wartość wynosi 6 164 487 zł .
Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 3 150 852 zł z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-
2014, a z własnych środków w 2015 roku gmina zabezpieczyła kwotę 1808635,00 zł oraz
zaplanowano zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 1 000 000,00 zł. Wobec
powyższego uchwalono jak w sentencji uchwały.
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