
UCHWAŁA NR XXI/185/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz 713) oraz art. 89 ust.1 pkt.2, art. 90, art. 91 ust. 1 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały 
Budżetowej na 2020 rok Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm.  
Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zaciąga się pożyczkę w kwocie 3 223 200,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy 
tysiące dwieście złotych 00/100) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie. 

§ 2.  Pożyczka zaciągana będzie w następujących transzach: 

1. W 2020 roku w kwocie 3 062 040,00 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści 
złotych 00/100), 

2. W 2021 roku w kwocie 161 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 
00/100). 

§ 3. Pożyczkę, o której mowa w § 1 przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu   
w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach wraz  
z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną". 

§ 4.  Pożyczka zostanie zaciągnięta na okres 10 lat tj. do 2029 roku z uwzględnieniem karencji w jej spłacie 
do dnia 31.12.2021 roku. 

§ 5.  Spłata pożyczki oraz odsetek następować będzie z dochodów własnych Gminy Dobczyce. 

§ 6.  Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

§ 7.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce. 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Dobczycach 

 
 

Marek Kaczor 
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