UCHWAŁA NR IV.27.2015
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 16 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.1)) i art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLV.281.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 października 2014 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu w wysokości 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych),
z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie„.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się spłatę pożyczki na 7 lat, począwszy od roku 2015.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenia do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie
przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo
Jarosław Komorek

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,
1626 i 1877

2) zmiany
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UZASADNIENIE

Z uwagi na ograniczenia w finansowaniu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu maksymalny okres spłaty pożyczki został określony na 7 lat, w
związku z czym konieczna stała się zmiana uchwały na zaciągniecie pożyczki długoterminowej. W
uchwale XLV.281.2014 z dnia 03 października 2014 r. okres spłaty pożyczki wynosił 10 lat
obecnie siedem. Zmieniono kwotę pożyczki z 1.316.000 na kwotę 1.300.000 zł. Pozostałe warunki
zaciągnięcia pożyczki pozostają bez zmian.
Przedstawiając powyższe proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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