
UCHWAŁA NR XVIII/97/16
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na zakup i montaż lamp 
fotowoltaicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych (tj. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; Dz. 
U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 
1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz  Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257 )  uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 115.200 zł ( słownie: sto piętnaście tysięcy                  
dwieście złotych).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony          
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp fotowoltaicznych.

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 uruchomiona zostanie w 2016 roku.

§ 4. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2017-2021 z dochodów własnych gminy, z tytułu             
podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty pożyczki w ciągu 5 lat z rocznym okresem karencji, począwszy od 2017 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób  
zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki
na zakup i montaż lamp fotowoltaicznych.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych”, zgodnie

z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami – art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym – do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie

zaciągania zobowiązań finansowych.

Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – suma

zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Kwoty te

są zgodne z naszą uchwałą budżetową. Spłata pożyczki w kwocie 115.200 zł nastąpi w okresie pięciu lat z

rocznym okresem karencji.
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