
UCHWAŁA NR RG.0007.270.2018

RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowichach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c, art.51 ust.1, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

Rada Gminy
uchwala

§ 1. 

Zaciągnąć długoterminową pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 180.700,00 ( słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset złotych) 
w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy na 2018 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie 
inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze".

§ 2. 

Ustalić okres całkowitej spłaty pożyczki na dzień 30 czerwca 2023 roku, przy czym szczegółowy harmonogram 
spłat rat pożyczki określi stosowna umowa.

§ 3. 

Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu Gminy.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierz asię Wójtowi.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW dotyczy planowanej inwestycji pn. " Termomodrernizacja
budynku wielofunkcyjnego pry ul. Centralnej 57 w Kobiórze„. Projekt dotyczy termomodernizacji
gminnego budynku wielofunkcyjnego (administracyjno – biurowo – usługowego) przy ul. Centralnej
57 w Kobiórze należącego do Gminy Kobiór. Termomodernizacja obejmuje docieplenie ścian
zewnętrznych ponad poziomem terenu i pod poziomem terenu, docieplenie stropodachu nad ostatnią
kondygnacją i podmurówek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz niezbędne
roboty wykończeniowe, naprawcze i uzupełniające roboty instalacyjne (w tym wymianę rynien, rur
spustowych i blacharki oraz instalacji odgromowej). Zakres prac jest zgodny z opracowanym
audytem energetycznym. Projekt ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania
budynku, polepszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki
elewacji budynku.Wartość zadania szacuje się na kwotę 300.000,00 zł, w tym wkład własny to
119.300,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW to kwota 180.700,00 zł.

Inwestycja ta związana jest z ochroną środowiska , w związku z czym Gmina zamierza
wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o
dofinansowanie w/w inwestycji w formie pożyczki w kwocie 180.700,00 zł, co stanowi 80%
kosztów kwalifikowanych wynikających z zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. Wstępne zakończenie prac przewidywane jest na grudzień 2018 r. Planowane
uruchomienie pożyczki planowane jest na wrzesień br.

Założenia przyjęte w budżecie do obsługi pożyczki: spłata pożyczki nastąpi w okresie 5 lat,
w ratach kwartalnych począwszy od wrześna 2019 r. do 30 czerwca 2023 roku, oprocentowanie
preferencyjne stanowiące 0,95% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3%.
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