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UCHWAŁA NR XXXII/372/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne "Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed 
zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

w Rogowie Opolskim" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420) oraz art. 211, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne do wysokości 732.000 zł (słownie: siedemset 
trzydzieści dwa tysiące złotych) na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rogowie Opolskim. 

§ 2. Pożyczka zaciągnięta zostanie w jednej transzy, na podstawie wystawionej faktury. 

§ 3. . Dopuszcza się możliwość zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w § 1 w kwocie niższej, wyłonionej 
w wyniku przetargu na zakup samochodu. 

§ 4. Spłata pożyczki nastąpi częściowo po uzyskaniu dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, natomiast pozostała część pożyczki spłacona zostanie w trzech równych ratach 
kwartalnych, począwszy od 31 stycznia 2011 (ostatnia rata płatna 31.07.2011 r.). 

§ 5. . Źródłem dochodów, z których zobowiązanie wymienione w § 1 zostanie pokryte, będą dochody 
z majątku gminy oraz należne gminie dochody z tytułu podatku od nieruchomości. 

§ 6. Przychody i wydatki budżetowe związane z realizacją przedmiotowej inwestycji w okresie bieżącego roku 
zostaną uwzględnione w uchwale Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice 
na 2010 rok z dnia 29.09.2010 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic 

§ 8. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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