
Uchwała Nr XXXVI/205/2009 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia  28 maja 2009 roku 

 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki  na sfinansowanie zadania inwestycyjnego  
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, 
Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym KsięŜy Las i SAG Olszowa”  
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.c,  i art.58 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, 
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 
poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 
z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 
poz.1337, z 2007 roku Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz.1458 z 2009 roku Nr 52 poz.420); art. 82 ust.1 pkt.2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 
poz.1420 z 2006 roku  Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 
poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791,  
Nr 140 poz.984, z 2008 roku Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 
poz.1505 z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619) Rada Miejska  
w Ujeździe uchwala co następuje; 
 

§ 1 
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminową poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2 060 300 zł (słownie: dwa miliony 
sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie 
znajdujących pokrycia w dochodach gminy na rok 2009 tj. na sfinansowanie części wydatków 
inwestycyjnych zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej 
dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym KsięŜy Las i SAG Olszowa”  
 

§ 2 
 
Ustala się termin i wysokość transz poŜyczki – 2009 rok – 2 060 300 zł. 
 

§ 3 
 
1. PoŜyczka, o której mowa w § 1 spłacona będzie w latach 2010 – 2019 w ratach 
kwartalnych, odsetki natomiast miesięcznie od 2009 roku do 2019 roku. 
2. Źródłem spłaty poŜyczki wraz z naleŜnymi odsetkami będą dochody własne Gminy Ujazd, 
zabezpieczone z podatku od nieruchomości. 
3. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy poŜyczki ze strony Gminy będzie: 
- weksel własny „in blanco” poŜyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” 
- notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji 
 

§ 4 
 

UpowaŜnia się Burmistrza Ujazdu do zawarcia umowy poŜyczki oraz zaciągnięcia 
zobowiązań wekslowych i do złoŜenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi 
egzekucji w celu zabezpieczenia umowy poŜyczki zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie. 
 



§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 6 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe. 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
         Przewodniczący obrad: 
                    Jan KałuŜny 


