
- Projekt - 
Uchwała Nr XLVIII/...…./2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 
 
w sprawie: zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego 

deficytu budŜetu. 
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zaciągnąć poŜyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 486 947,00 zł na sfinansowanie 
planowanego deficytu budŜetu – zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza 
atmosferycznego: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1”, z terminem spłaty 
w latach 2013 - 2022. 

2. Udzielenie poŜyczki na zadanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi 
w dwóch transzach: 
1) pierwsza transza w wysokości 333 548,00 zł zostanie uruchomiona w roku 

budŜetowym 2010, 
2) druga transza w wysokości 1 153 399,00 zł zostanie uruchomiona w roku 

budŜetowym 2011. 
 

§ 2 
 

Spłata poŜyczki i naleŜnych odsetek nastąpi z dochodów własnych Powiatu Wodzisławskiego 
 

§ 3 
  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 
do Uchwała Nr XLVIII/.…./2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 
 
w sprawie: zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego 

deficytu budŜetu. 
 
1. Zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1” ujęte jest 
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012 pod pozycją 2.2. 

2. Przedmiotowe zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 
2008-2015 w obszarze: „Infrastruktura Techniczna”, w ramach celu strategicznego: 
„Rozwój infrastruktury związanej z ochroną środowiska” i zadania realizacyjnego w nim 
określonego: „Likwidacja efektu „niskiej emisji” poprzez termomodernizację budynków 
powiatowych”. 

3. Dla sfinansowania zadania wyŜej wskazanego, Wydział Infrastruktury Technicznej 
przygotował montaŜ finansowy z uwzględnieniem środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Powiat Wodzisławski stara się 
o dofinansowanie z WFOŚiGW w formie poŜyczki w latach 2010 - 2011 do kwoty 
1 486 947,00 zł z przeznaczeniem na: 

� ocieplenie przegród budowlanych, 
� modernizację wewnętrznej instalacji c.o., 
� modernizację wentylacji mechanicznej, 
� likwidację kotłowni węglowej, 
� budowę wymiennikowi ciepła, 
� podłączenie obiektu do sieci cieplnej. 

4. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie przez wnioskodawcę pełnego 
pokrycia kosztów tego zadania, z uwzględnieniem kwoty dofinansowania. 
Zamkniętą strukturę finansowania zadania gwarantują:  

� zabezpieczenie środków własnych z budŜetu Powiatu na rok 2010 z działu 801 
w wysokości 269 290,00 zł, 

� zabezpieczenie środków własnych z budŜetu Powiatu na rok 2011 z działu 801 
w wysokości 340 000,00 zł, 

� zabezpieczenie środków własnych z budŜetu Powiatu na rok 2012 z działu 801 
w wysokości 317 120,00 zł, 

� planowane dofinansowanie z RPO w formie dotacji w wysokości 1 081 998,00 zł. 
� planowane dofinansowanie z WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 

400 000,00 zł. 
� planowane dofinansowanie z WFOŚiGW w formie poŜyczki w wysokości 

1 486 947,00 zł.  
5. PoŜyczka będzie pobrana w terminach wynikających z realizacji inwestycji w okresie od 

października 2010r. do listopada 2011r.  
6. Ostateczna wysokość poŜyczki koniecznej do zaciągnięcia w WFOŚiGW zostanie 

ustalona po rozstrzygnięciu przetargów na roboty budowlane. 
 
 
       NACZELNIK WYDZIAŁU 
        Infrastruktury Technicznej 
        
                                                                                  /-/ mgr inŜ. Krzysztof Bugla



 


