
Uchwała Nr XXIX/223/2018 
Rady Gminy Złota 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 
związku z realizacją zadania: „Budowa milcroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. .c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r., Dz. U. poz. 1875), art. 89 ust.! pkt 2 i 3 
oraz art. 217 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity z 2017 roku Dz. U. poz.2077) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

gminy Złota oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z realizacją 

zadania: „Budowa milcroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota", ujętego w 

załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 

2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2018 rok ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 

1.876.540,08 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 

pięćset czterdzieści zł 08/100). 

2. Środki zostaną uruchomione w 2018 roku w kwocie 1.876.540,08 zł. 

§ 2.1. źródłem spłaty pożyczki będą dochody bieżące gminy. 

2. Całkowita spłata pożyczki nastąpi do 20 grudnia 2031 roku. 

3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny „in blanco" z klauzulą „bez 

protestu" wraz z deklaracją wekslową. 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota. 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY 

oc-rinierz Wask4Wg 	 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XXIX/223/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r. 

W 2018 roku realizowany będzie II etap zadania,, Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych 

w gminie Złota". Pożyczki zaciągane w NFOŚiGW są pożyczkami korzystnymi dla gminy z 

uwagi na niskie oprocentowanie (1%). Środki pozyskane w ten sposób zabezpieczą gminie 

60% kosztów planowanego przedsięwzięcia, pozostałe 40% będzie stanowić dotacja 

pochodząca również ze środków pozyskanych z NFOŚiGW. 

Kwota 1.013.856,00 zł pokryje występujący w roku bieżącym deficyt w związku z w/w 

przedsięwzięciem a druga część pożyczki pokryje zaciągnięty kredyt w ubiegłym roku na 

zapłatę za wykonanie I etapu przedsięwzięcia- 862 684,08 zł. 


	00000001
	00000002

