
 

Uchwała Nr XXXII/238/13 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 30 września 2013 r. 
 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające 
finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z 
siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 
„Jakość życia na obszarach wiejskich”, działanie 321 „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy 
Dąbrowa uchwala, co następuje: 

 
§1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty2.455.000,00 zł (słownie: dwa 
miliony czterysta pięćdziesiąt pięćtysięcy złotych) uruchamianą w transzach: 

− w 2013 roku – 900.000,00 zł 
− w 2014 roku –  1.555.000,00 zł 

nawyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej 
w Sławicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich”, działanie 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. 
 
§2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny „in blanco” wraz z 
deklaracją wekslową. 
 
§3. Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2013 – 2015.  
 
§4. Źródłem spłaty pożyczki będą: przy spłacie kapitału – dochody z tytułu 
przyznanej pomocy zgodnie z umową nr 00035-6921-UM0800010/12 z dnia 27 
lutego 2013 r. (z późn. zmianami) zawartą z Samorządem Województwa 
Opolskiego na dofinansowanie zadania, o którym mowa w §1, a przy spłacie 
odsetek dochodywłasne budżetu gminy, w szczególności podatek od 
nieruchomości. 
 
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   

     
 Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 
 


