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UCHWAŁA NR XXII.137.2020 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

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 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Komprachcice uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1.  Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 2.667.529,14 zł (słownie: dwa 
miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 14/100 zł) w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na pokrycie deficytu budżetowego 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań: 

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 – kwota 543.899,92 zł; 

2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach – kwota 324.159,06 zł; 

3) Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach – kwota 
1.195.757,74 zł; 

4) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku – kwota 478.668,36; 

5) Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Komprachcice – kwota 
125.044,06 zł. 

2. Ustala się wykorzystanie długoterminowej pożyczki w roku 2020 w transzach  do wysokości limitu 
przychodów określonego w uchwale budżetowej na rok 2020. 

§ 2.  Źródłem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą dochody własne Gminy Komprachcice. 

§ 3.  Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2021 - 2025. 

§ 4. 1.  Upoważnia się Wójta Gminy Komprachcice do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej, 
zgodnie z treścią § 1 § 2 i § 3 uchwały. 

2. Szczegółowe warunki dotyczące pożyczki będą ustalone w umowie zawartej z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Formą zabezpieczenia pożyczki długoterminowej będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

4. Upoważnia się Wójta Gminy Komprachcice do wystawienia w imieniu Gminy Komprachcice weksla in 
blanco oraz podpisania deklaracji wekslowej. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 
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§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 

Id: CA640B76-AFDD-4903-A40D-1E6B190B9E50. Projekt




