
Uchwała Nr XXXIX/231/2018
Rady Gminy Solec - Zdrój
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
 

                       Na podstawie Art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. c i Art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Art. 89, ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077) oraz § 11, ust.2, pkt 2b uchwały Nr XXXVII/212/2017 z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Solec Zdrój uchwala 
co następuje:

§ 1. Zaciąga się  pożyczkę w WFOŚ i GW w Kielcach przez Gminę Solec Zdrój do 
       wysokości 5 073 019 złotych, z tego:

1.1. W 2018 roku  do wysokości 3 792 607 złotych (Słownie) Trzy miliony siedemset 
dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedem złotych, w związku z  realizacją  
zadania  pod nazwą:
a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój

             2 154 972 złotych.
b) Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na 
      oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój 542 025 złotych.
c) Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój 1 095 610 

złotych,
1.2. W 2019 roku 1 280 412 złotych (Słownie) Jeden milion dwieście osiemdziesiąt  
       tysięcy czterysta dwanaście złotych, w związku z  realizacją  zadania  pod 
       nazwą:
       Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój.    

 § 2. Pożyczka, o której mowa w § 1, zostanie spłacony  przez Gminę w z dochodów 
        własnych Gminy w latach 2022 - 2032 w kwocie 5 073 019 złotych.
§ 3. Zabezpieczenie zaciąganej pożyczki stanowić będzie „weksel in blanco”.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Przewodniczący Rady
  Paweł Patrzałek
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