
            
Uchwała Nr XIV/147/2016 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 11 maja 2016 r. 
 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” – Lemur – 
energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Granicy, gm. Michałowice”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz. U.  z  2013 r., poz. 885 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje:  

§ 1 

1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę, na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy 
Michałowice na 2016 rok ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w wysokości 319 600,00 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy 
sześćset złotych 00/100).  
2. Przeznaczeniem pożyczki jest finansowanie wydatków inwestycyjnych w związku 
z realizacją zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Granicy, gm. Michałowice”. 
3. Uruchomienie środków pożyczki w kwocie 319 600,00 zł nastąpi w dwóch transzach:  
w 2016 r. w kwotach: 303 620,00 zł i 15 980,00 zł. 
4. Raty kapitałowe pożyczki będą spłacane w latach 2016-2020, zgodnie z harmonogramem:    

w roku 2016 kwota 39 950,00 zł,  
w roku 2017 kwota 79 900,00 zł,  
w roku 2018 kwota 79 900,00 zł,  
w roku 2019 kwota 79 900,00 zł,  
w roku 2020 kwota 39 950,00 zł,  

wraz z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% w skali roku.  
Przy czym spłata odsetek pożyczki odbywa się na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza 
spłata odsetek na koniec ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, następującego po 
kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę pożyczki. 
5. Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem „in blanco” z klauzula „bez protestu” wraz 
z deklaracja wekslową.  

§ 2 

1. Zobowiązania finansowe, jakie powstaną w wyniku uzyskania pożyczki, zostaną pokryte 
z dochodów własnych gminy. 
2. Rada Gminy Michałowice upoważnia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia umowy 
o udzielenie pożyczki. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


