
Uchwała  Nr XXIV – 180/05
Rady Miejskiej  w  Baborowie

z dnia 16 czerwca  2005r.

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

                 Na podstawie art. 18 ust.2,pkt.9 lit “c”, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r.Nr 23. poz.220, Nr 62 poz.558,  Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806; 
z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) ,  oraz art.48 ust.1 pkt.2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – ( tekst jednolity - Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 
poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz. 
1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703)
 Rada Miejska w Baborowie    uchwala, co następuje :

§  1.
1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową  w wysokości  do 100.000 zł słownie: sto tysięcy złotych 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja sanitarna w Baborowie – etap 
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią P2 przy ul. Głubczyckiej..

2. Pożyczka  zostanie zaciągnięta na okres do 5-ciu lat z rachowaniem rocznego okresu karencji.
3. Pożyczka spłacana będzie według harmonogramu określonego w umowie pożyczki w okresach 

kwartalnych.
4. Jako zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki ustanawia  się weksel własny “in blanco”.

§  2.

1. Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w § 1 wraz z należnymi odsetkami będą 
dochody z tytułu podatku rolnego wpływające do budżetu gminy w latach objętych spłatą.

2. Środki na spłatę zobowiązań wymienionych w  § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie gminy 
po stronie wydatków i rozchodów w latach objętych spłatą.

3. Zaciągnięcie pożyczki  następuje w formie i trybie  określonym przepisami prawa.

§  3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§  4.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie.

§  5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


