UCHWAŁA NR XXXI/152/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2017-2019
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 pożyczkę długoterminową w latach 2017-2019 w wysokości 7.043.804,06 zł, w tym:
1. w 2017 r. w kwocie 2.424.657,37 zł,
2. w 2018 r. w kwocie 2.310.469,88 zł,
3. w 2019 r. w kwocie 2.308.676,81 zł.
§ 2. Pożyczka zostanie spłacona wraz z należnymi odsetkami w latach 2020-2029 z dochodów własnych
gminy.
§ 3. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie zaciągnięta z
przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni
ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020".
§ 4. Zabezpieczenie pożyczki 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXI/152/17
Rady Miejskiej Chojnowa
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2017-2019
Zgodnie z uchwała budżetową na 2017 rok po zmianach zaplanowano pożyczkę w wysokości
2.424.657,37 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zostanie
zaciągnięta z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa
miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnowa w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020".
Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne, a jej spłatę zaplanowano na lata 2020-2029.
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