
UCHWAŁA NR XXXIV/181/2017
RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH

z dnia 20 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego 
deficytu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, 
poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu, § 1otrzymuje 
brzmienie:„§ 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę w łącznej kwocie 648.000,00 zł w transzach: w 2017r. 
w wysokości 167.000,00 zł, w 2018r. w wysokości 481.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Przyjezierze."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy albo pełniącemu funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich
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UZASADNIENIE

W związku z planowaną do realizacji w latach 2017 - 2018 inwestycją pn. „Przebudowa oczyszczalni

ścieków w Przyjezierzu" przedstawia się projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

z WFOŚiGW na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w budżecie Gminy na 2017r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jeziora Wielkie na lata 2017 - 2022. W roku 2017 planowane są wydatki w wysokości 329.000,00

zł, natomiast w roku 2018 w wysokości 557.054,83 zł. Dwuletni okres realizacji inwestycji podyktowany

jest możliwymi terminami zakończenia prac przez wykonawcę i oddania oczyszczalni do użytkowania.
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