
UCHWAŁA NR IV/18/15
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 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 2013 r. poz. 594 – z późn. zm.1) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 – z późn. zm.2) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę płatniczą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu do wysokości 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy zł 00/100).

2. Pożyczka przeznaczona zostanie na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, 
droga powiatowa Jemielnica - Gąsiorowice” objętego PROW na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2. Spłata długoterminowej pożyczki płatniczej dokonywana będzie po otrzymaniu środków w formie 
refundacji Projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 
na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

§ 3. Zabezpieczenie pożyczki w wysokości określonej w § 1 nastąpi w formie „weksla in blanco”
wraz z deklaracją wekslową oraz w innej formie zaakceptowanej przez Wójta Jemielnicy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Jemielnica i innych miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Drzyzga

1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 
379 i poz. 1072

2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 
379, poz. 911 i poz. 1146
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