
UCHWAŁA NR XXX/339/2013
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach na realizację zadania pn. "Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji 

budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r.  poz.594 ) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, 
z 2010 r. Nr 123, poz.835, z 2010 r. Nr 152, poz.1020, z 2010 r. Nr 96, poz.620, z 2010 r. 
Nr 238, poz.1578, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, z 2011 r. 
Nr 185, poz. 1092, z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2011 r. Nr 240, poz.1429,z 2012 r. 
Nr 1456, z 2012 r. Nr 1530, z 2012 r. Nr 1548) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje : 

§ 1. 

Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w kwocie 170.000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych ). 

§ 2. 

Pożyczka będzie spłacana z dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym 
od osób fizycznych.  Całkowita spłata pożyczki nastąpi w terminie do 31.12.2014r. 

§ 3. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

Celem podjęcia uchwały Rady Miejskiej Sandomierza jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie kosztów 
związanych z realizacją zadania pn.” Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku 
Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu”. 

Zadanie to obejmuje docieplenie 3 ścian budynku gimnazjum (2 ściany elewacji wschodniej 
i 1 ściany elewacji południowej) oraz wymianę stolarki okiennej II piętra w elewacji wschodniej. 

Przyjęcie nisko oprocentowanej pożyczki z Funduszu (maks. 4%) pozwoli na obniżenie środków własnych 
gminy przeznaczonych na realizacje przedmiotowego zadania. 
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