
UCHWAŁA Nr LVII/422/2018 

Rady Miejskiej w Brzesku 

  z  dnia 30 października 2018 roku 

 

w  sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                            

i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: 

„Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze,          

PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko”. 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”c”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   

o  samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3, 

art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U.          

z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę do kwoty 1.035.026,44 zł. (słownie: 

jeden milion trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 44/100) w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie 

zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 

Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie 

Brzesko”, z tego: 

a) w 2018 r. do kwoty 643.384,40 zł. (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta 

osiemdziesiąt cztery złote 40/100), 

b) w 2019 r. do kwoty 391.642,04 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 

sześćset czterdzieści dwa złote 4/100). 

 

2. Ustala się, iż spłata pożyczki wraz z kosztami jej obsługi nastąpi z dochodów Gminy 

Brzesko określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
 
1530), ujętych w budżetach Gminy 

Brzesko na 2018-2027 w następujących ratach:  

 

Harmonogram spłaty rat kapitałowych 

2018 r. –                  0,00 PLN 

2019 r. –           5.000,00 PLN 

2020 r. –         50.000,00 PLN 

2021 r. –         50.000,00 PLN 

2022 r. –         50.000,00 PLN 

2023 r. –       100.000,00 PLN 

2024 r. –       100.000,00 PLN 

2025 r. –       100.000,00 PLN 

2026 r. –       200.000,00 PLN 

2027 r. –       380.026,44 PLN 

 

3. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w okresie do 31.12.2027 roku.  

 

4. Upoważnia się Burmistrza Brzeska do zawarcia umowy pożyczki oraz ustanowienia 

zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Brzeska. 



 

§ 3 

 Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący 

         Rady Miejskiej w Brzesku 

 

             mgr Krzysztof Ojczyk 

 

 

 


