UCHWAŁA NR XLII/283/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach Programu
"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz.713 i 1378) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 498 100,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sto złotych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła
w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".
§ 2. Spłata pożyczki następować będzie przez okres 12 lat tj. w latach 2022 - 2033.
§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny " in blanco„ wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Źródłem pokrycia zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami przez cały okres spłaty będą dochody
własne Gminy Ząbkowice Śląskie.
§ 5. Warunk wykorzystania i spłaty pożyczki zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Ząbkowice
Śląskie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik
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UZASADNIENIE
Gmina Zabkowice Śląskie udzielać będzię w formie doatcji celowych dla osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy prac obejmujących wymianę
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszklanych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium
sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Zgodnie z zasadami WFOŚiGW po spłacie 50% wartości pożyczki, Gmina może wystąpić
o umorzenie pozostałej części.
Planowane terminy spłat pożyczki nastąpią w latach 2022-2033, w tym:
1) w roku 2022 w wysokości 37 357,50 zł, w tym: 3 raty po 12 452,50 zł,
2) w roku 2023 w wysokości 49 810,00 zł, w tym: 4 raty po 12 452,50 zł,
3) w roku 2024 w wysokości 49 810,00 zł w tym: 4 raty po 12 452,50 zł,
4) w roku 2025 w wysokości 49 810,00 w tym: 4 raty po 12 452,50 zł,
5) w roku 2026 1 rata w wysokości 12 452,50 zł,
6) w roku 2027 w wysokości 37 357,50 zł, w tym: 3 raty po 12 452,50 zł,
7) w roku 2028 w wysokości 49 810,00 w tym: 4 raty po 12 452,50 zł,
8) w roku 2029 w wysokości 49 810,00 w tym: 4 raty po 12 452,50 zł,
9) w roku 2030 w wysokości 49 810,00 w tym: 4 raty po 12 452,50 zł,
10) w roku 2031 w wysokości 62 262,50 w tym: 3 raty po 12 452,50 zł i 4 rata w wysokości 24 905,00 zł,
11) w roku 2032 1 rata w wysokości 24 905,00 zł,
12) w roku 2033 1 rata w wysokości 24 905,00 zł.
Sporządziła: Beata Bedri Skarbnik Gminy
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