
 

Uchwała Nr XXV/235/17 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia " Budowa Sali sportowej 

z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach ”.  
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy w Gnojniku 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Zaciąga się pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w wysokości do kwoty 707.760 zł (słownie złotych: siedemset siedem tysięcy 

siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100), w związku z realizacją przedsięwzięcia " Budowa Sali 

sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach ”.  

  

§ 2. 1. Wypłata pożyczki nastąpi w  2017 r. do kwoty  707.760,00 zł .  

2. Spłata pożyczki nastąpi  od  2017 r. do 2031 r. w ratach kwartalnych:  

2017 r. w kwocie  12.869,- zł  

2018 r. w kwocie  51.476,- zł  

2019 r. w kwocie 51.476,- zł  

2020 r. w kwocie 51.476,- zł  

2021 r. w kwocie 51.476,- zł  

2022 r. w kwocie 51.475,- zł  

2023 r. w kwocie 51.472,- zł  

2024 r. w kwocie 51.472,- zł  

2025 r. w kwocie 51.472,- zł  

2026 r. w kwocie 51.472,- zł  

2027 r. w kwocie 51.472,- zł  

2028 r. w kwocie 51.472,- zł  

2029 r. w kwocie 51.472,- zł  

2030 r. w kwocie 51.472,- zł  

2031 r. w kwocie 25.736,- zł  

3. Raty pożyczki wraz  z odsetkami spłacone będą z dochodów własnych Gminy. 

4.Szczegółowe warunki udzielenia oraz spłaty pożyczki określi umowa zawarta z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

5. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w formie 

weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do zawarcia umowy pożyczki z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik .  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

             Janusz Zych 


