
          
Uchwała Nr XIV/ 109/2004 

 
Rady   Gminy   w   Polskiej    Cerekwi 

z  dnia  30  czerwca  2004 r. 
 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na realizacje zadania : Modernizacja  kotłowni w Szkole 
Podstawowej  i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi z zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii. 
 
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   2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055/ oraz art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych / Dz. U.  2003 r. Nr 15 , poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, 
poz.874 ,  Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 , poz. 177, Nr 93, poz. 890/  
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje : 

§ 1 
 
Zaciąga się poŜyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości do  555. 111,82 zł tj.  
1. poŜyczkę pomostową do kwoty: 255 111,82 zł na obsługę płatności z tytułu udziału w     
    programie SAPARD 
2. poŜyczkę inwestycyjną do kwoty 300.000 zł na modernizację kotłowni . 
z okresem spłaty do dnia 31 grudnia 2005 r. 

§  2 
 
Środki na spłatę poŜyczki przewidziane będą w budŜecie na lata 2004 – 2005 a spłata nastąpi 
z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. 

§  3 
 
W budŜecie gminy uwzględni się spłatę rat wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
poŜyczki. 

§  4 
 
Tytułem zabezpieczenia spłaty poŜyczki  wystawia się weksel własny in blanco. Weksel i 
deklaracje wekslowe określające warunki jego wypełnienia na sumę nie wyŜszą niŜ określona 
w  § 1 podpisze Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi. 
 
                                                                         §  5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§   6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy                                                                            
 
                                                                                                                Leonard Kasper 



Uchwała nr XIV/110/2004 
 

Rady   Gminy   w   Polskiej   Cerekwi 
z dnia  30  czerwca  2004 r. 

 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na realizacje zadania : Modernizacja  kotłowni w Szkole 
Podstawowej we Wroninie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 
 
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   2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055/ oraz art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych / Dz. U.  2003 r. Nr 15 , poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, 
poz.874 ,  Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 , poz. 177, Nr 93, poz. 890/  
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
 
Zaciąga się poŜyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości do 176 688 zł tj.  
1. poŜyczkę pomostową do kwoty:   88.493 zł na obsługę płatności z tytułu udziału w     
    programie SAPARD 
2. poŜyczkę inwestycyjną do kwoty :  88.195 zł na modernizację kotłowni . 
z okresem spłaty do dnia 31 grudnia 2005 r. 
 

§  2 
 
Środki na spłatę poŜyczki przewidziane będą w budŜecie na lata 2004 – 2005, a spłata nastąpi 
z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. 
 

§  3 
 
W budŜecie gminy uwzględni się spłatę rat wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
poŜyczki. 

§  4 
 

Tytułem zabezpieczenia spłaty poŜyczki  wystawia się weksel własny in blanco. Weksel i 
deklaracje wekslowe określające warunki jego wypełnienia na sumę nie wyŜszą niŜ określona 
w  § 1 podpisze Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi. 
 

§  5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§  6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
                                                                                                 
                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                     Leonard  Kasper 



 


