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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach” 

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, 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. „Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach” w wysokości 69.576,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100). 

§ 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 
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Edward Bałdyga 
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UZASADNIENIE 

 

 
Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach” jest wprowadzone do budżetu uchwałą w 

sprawie zmian w budżecie z dnia 22.06.2021 r. oraz ujęto je w załaczniku inwestycyjnym roku 2021.  

Aby uzyskać dotację na współfinansowanie zadania w kwocie max 30.000,00 zł należy zaciągnąć pożyczkę 

oprocentowaną min 3 % w skali roku. Zobowiązanie wynikające z ww pożyczki jest uwzględnione w WPF 

w zmianach wysokości rat przypadających do spłaty w latach 2022-2025, przy czym następuje zmniejszenie 

rat rozchodów w roku 2028. Planowane zadłużenie ogółem z tego tytułu nie zwiększy się.   
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