
UCHWAŁA NR XXXVIII/199/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę 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. W Uchwale Nr XXXIII/169/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 1 otrzymuje brzmienie "§ 1. Zaciągnąć pożyczki długoterminowe w 2017 roku w wysokości 
76.200,00 zł.";

2. § 3 otrzymuje brzmienie "§ 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 56.200,00 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.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/199/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 25 lipca 2017 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w 2017 roku.

Zgodnie z uchwała budżetową na 2017 rok po zmianach zaplanowano pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 76.200,00 zł, 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 56.200,00 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.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z WFOŚiGW we Wrocławiu Uchwałą Zarządu nr 373/2017 z
dnia 10.07.2017 r. zostało przyznane następujące dofinansowanie zadania pn. "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)":

- pożyczka w kwocie: 56.200,00 zł;

- dotacja w kwocie 34.200,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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