
UCHWAŁA   NR  VI/ 38 /2011 

RADY GMINY CISEK 

z dnia  23 maja 2011 roku 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu  
 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558 , Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167, poz. 1759  , z 2005 r. Nr 

172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, oraz  z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241 );oraz   art. 89 ust.1 pkt 2 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm. )  Rada Gminy Cisek uchwala co następuje: 

 

 

§ 1.  Zaciąga się pożyczkę płatniczą w kwocie 1.460.000 zł ( słownie: jeden milion czterysta 

sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska    

i Gospodarki Wodnej w Opolu  na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją 

zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach”  - wyprzedzające finansowanie 

działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). 

 

§ 2.   Środki na spłatę pożyczki  w kwocie 1.460.000 zł przewidziane zostaną w budżecie 

gminy na rok 2012 . Źródłem sfinansowania spłaty pożyczki będzie dotacja w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.( Nr umowy 00034-6921-

UM0800043/09 z dnia 24.02.2010 r.). 

 

 

§ 3.   Upoważnia się Wójta Gminy Cisek do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki      

w formie  weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową  do kwoty 1.460.000 zł . 

 

§ 4.   Upoważnia się Wójta Gminy Cisek do zawarcia  w imieniu Gminy Cisek umowy 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu . 

 

 

§ 5     Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Cisek . 

 

§ 6.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

         Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr VI  / 38/ 2011   Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki płatniczej w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  w Opolu 

 

 

 

       Zgodnie z art. art. 89 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , 

jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki , oraz emitować 

papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  . Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie 

może przekroczyć  kwoty określonej w uchwale budżetowej  jednostki samorządu 

terytorialnego . Przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego                  

o udzielenie kredytu  lub pożyczki  organ wykonawczy tej jednostki jest obowiązany uzyskać 

opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki . 

Wymieniona uchwała jest podstawą ubiegania się o pożyczkę płatniczą z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, oraz uzyskaniu opinii  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w tymże temacie.  

Wojewódzki Fundusz może udzielić pomocy  w formie pożyczki płatniczej                           

na przedsięwzięcia zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska , dofinansowane z unijnych 

funduszy pomocowych  

Celem udzielanej pożyczki jest zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia  pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach”. 

.Dofinansowanie w formie pożyczki nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej                 

z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową. 

Spłata pożyczki nastąpi w 2012 roku po otrzymaniu środków na realizację zadania  pn. : 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013.( Nr umowy 00034-6921-UM0800043/09 z dnia 24.02.2010 r). 

 


