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UCHWAŁA NR XVI.200.2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Łączniku -
samowystarczalność energetyczna Gminy Biała - etap II” zaciąga się w 2021 r. długoterminową pożyczkę 
w kwocie 157.100,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych). 

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 2022-2026. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 

1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568,i 695 i 1175. 
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UZASADNIENIE

Pożyczka zaciągnięta zostanie w 2021 r. na realizację zadania związanego z termomodernizacją
energetyczną budynku szkolnego w Łączniku. Pożyczka może zostać częściowo umorzona, spłata
pożyczki nastąpi w latach 2022-2026.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 01.12.2020 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;
3) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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