UCHWAŁA NR XXXIII/169/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w 2017 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
następuje:
§ 1. Zaciągnąć pożyczki długoterminowe w 2017 roku w wysokości 74.000,00 zł.
§ 2. Pożyczki zostaną spłacone wraz z należnymi odsetkami w latach 2017-2019 z dochodów własnych
gminy.
§ 3. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną zaciągnięte
z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą ""Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej
z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza
(fragment)" w kwocie 54.000,00 zł oraz na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz
kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul.
Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)" w kwocie 20.000,00 zł,
§ 4. Zabezpieczenie pożyczek zostanie dokonane w formie weksla in blanco.
§ 5. Upoważnia się Burmistrza do wystawienia w imieniu Gminy weksla in blanco i deklaracji wekslowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 7. Traci moc Uchwała nr XXXI/152/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2017-2019.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/169/17
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w 2017 roku.
Zgodnie z uchwała budżetową na 2017 rok po zmianach zaplanowano pożyczki w wysokości
74.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostaną
zaciągnięte z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą ""Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów
kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji
3 Maja, Niemcewicza (fragment)" w kwocie 54.000,00 zł oraz na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogoónospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej
z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)" w kwocie 20.000,00 zł.
Źródłem spłaty pożyczek będą dochody własne, a ich spłatę zaplanowano na lata 2017-2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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