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UCHWAŁA NR IV.42.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu

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 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1) ) i art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę w kwocie 1.425.000,00 zł. (słownie: milion czterysta dwadzieścia 
pięć tysięcy złotych) na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. 
Tysiąclecia-etap II”. 

2. Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki będą dochody własne z tytułu podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego.

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2020-2025.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. 1000, 1349, 1432 i 2500
2) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500
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UZASADNIENIE

Pożyczka zaciągnięta zostanie na wkład własny gminy do realizacji zadania związanego z
budową kotłowni w szkole w Białej (nazwa zadania „Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej
przy ul. Tysiąclecia-etap II”.

Jeżeli zadanie zostanie wprowadzone na listę priorytetową WFOŚiGW w Opolu oprocentowanie
będzie w wysokości 2,2%.
Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek gmina może zaciągnąć pożyczkę w wysokości 95%
kosztów kwalifikowanych, okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od daty uzyskania
efektu rzeczowego.
Dodatkowo po okresie min. 5 lat spłaty można ubiegać się o umorzenie pożyczki w wysokości nie
wyższej niż 15% pożyczki.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 17.01.2019 r.
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