
UCHWAŁA NR IV/32/2019

RADY GMINY MURÓW

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 4 lit. d, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy Murów uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu w kwocie 450.000,00 zł (słownie: Czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Ustala się przeznaczenie długoterminowej pożyczki płatniczej na sfinansowanie planowanego deficytu 
Gminy Murów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w Murowie".

3. Przyjąć długoterminową  pożyczkę w 2019 roku jako przychody  Gminy Murów.

§ 2. 1. Spłata długoterminowej pożyczki płatniczej dokonywana będzie po otrzymaniu   współfinansowania 
projektu w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Opolskiego w latach 2014-2020.

2. Przewidywane zakończenie realizacji projektu do 29 listopada 2019 r.

3. Spłata odsetek dokonywana będzie w okresie realizacji inwestycji i zakończona po otrzymaniu  
współfinansowania projektu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020.

§ 3. Zabezpieczenie  spłaty długoterminowej pożyczki w wysokości określonej w § 1 nastąpi w formie „weksla 
in blanco” Gminy wraz z deklaracją wekslową  uwzględniający również należne odsetki.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz zaciągnięcia 
zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz
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