
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja żródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy 
Konopiska - etap III” 

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 2020 poz 713 z póżn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 90, art. 91, art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305), Rada Gminy Konopiska uchwala: 

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja żródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie 
Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III” w wysokości 
200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), z tego 176.000,00 zł w 2021 roku i 24.000,00 zł w 2022 
roku. 

§ 2. Zobowiązania wynikające z zaciągniętej pożyczki pokryte będą z dochodów własnych gminy. 

§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok i ujętym w niej załacznikiem inwestycyjnym obejmującym

zadanie Modernizacja żródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska

w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III, aby realizować rozpoczęty

proces udzielania dotacji mieszkańcom gminy na wymianę żródeł ogrzewania, podjęcie niniejszej uchwały

jest niezbędne do realizacji zamierzeń budżetowych na 2021 rok i ubiegania się w WFOŚiGW w

Katowicach o pożyczkę długoterminową na ten cel.

Niniejsza pożyczka jest uwzględniona w WPF w pozycji przychody roku 2021 i 2022 oraz w Wykazie

przedsięwzięć w poz 1.3.2.8.
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