
Uchwała Nr  XXIV/203/2021
Rady Gminy Pokój 

z dnia  30 czerwca 2021 r.

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego 

pn.:  „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony
różnorodności biologicznej w Pokoju”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pózn. zm. ) oraz art. 89 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Pokój pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do wysokości 700 000,00 zł.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pożyczki w terminie do 31 grudnia 2021 r.

§ 2
Pożyczkę o której mowa w § 1 przeznaczyć na sfinansowanie w 2021 roku zadania inwestycyjnego
pn.:  „Ochrona  różnorodności  biologicznej  poprzez  utworzenie  centrum  ochrony  różnorodności
biologicznej  w  Pokoju”  (w  ramach  realizacji  projektu  o  dofinansowanie   pn.  „Ochrona
różnorodności  biologicznej  poprzez  utworzenie  centrum ochrony  różnorodności  biologicznej  w
Pokoju  sporządzenie  inwentaryzacji  przyrodniczej,  korytarzy  ekologicznych  i  przeprowadzenie
działań z zakresu edukacji”).

§ 3
1. Źródłem spłat pożyczki będą dochody budżetu gminy – wpływy z podatku od nieruchomości  
w latach 2021 -2026.
2. Pożyczka zostanie spłacona w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2026 roku.

§ 4
1. Upoważnia się Wójta Gminy Pokój do zawarcia umowy pożyczki w wysokości 700 000,00 zł  
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
2. Upoważnia się  Wójta  Gminy do wystawienia weksla  in  blanco wraz z deklaracją  wekslową
stanowiącego formę zabezpieczenia zobowiązania pożyczkowego, o którym mowa wyżej.

§ 5
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


