
- Projekt - 
Uchwała Nr VI/...…./2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2011 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 

 
Zaciągnąć poŜyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 485 862,00 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 
 

Spłata poŜyczki i naleŜnych odsetek nastąpi z dochodów własnych Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 
Traci moc uchwała nr XLVIII/512/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 
2010 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetu oraz uchwała nr LIII/571/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie 
zmian do uchwały jw. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr VI/...…./2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2011 roku 

 
w sprawie: zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego 

deficytu budŜetu. 
 
1. Z uwagi na korektę kosztów zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1” 
spowodowaną podwyŜką podatku VAT o 1% wystąpiła konieczność zmiany wysokości  
poŜyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 

2. MontaŜ finansowy przygotowany przez Wydział Infrastruktury Technicznej dla ww. 
zadania przedstawia się następująco: 

 

Źródło finansowania 
Wysokość 
całkowita 
środków 

Środki 
wydatkowane 

do 31.12.2010r. 

Środki na 
2011r. 

Środki na 
2012r. 

Dotacja WFOŚiGW 399 694,00 294 361,00 - 105 333,00 

PoŜyczka WFOŚiGW 1 485 862,00 - 734 817,00 751 045,00 

Środki własne powiatu 
(umorzenie poŜyczki 
WFOŚiGW) 

879 320,00 363 655,00 311 294,00 204 371,00 

Środki własne powiatu 286 573,00 74 908,00 10 082,00 201 583,00 

Koszt całkowity zadania 3 051 449,00    

 
3. Transze poŜyczki przedstawiają się następująco: 

• I transza – 31.07.2011r. – 297 770,00 zł; 
• II transza – 30.11.2011r. – 437 047,00 zł; 
• III transza – 31.08.2012r. – 751 045,00 zł. 

4. Ostateczna wysokość poŜyczki z WFOŚiGW zostanie ustalona po rozstrzygnięciu 
przetargu na roboty instalacyjne, który przeprowadzony będzie w 2012 roku. 

5. W związku z powyŜszym proponuję anulować dotychczasową uchwałę nr 
XLVIII/512/210 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu 
wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały nr LIII/571/2010 z dnia 10 listopada 2010 
roku oraz podjąć nową uchwałę w przedmiotowej sprawie w oparciu o przygotowany 
projekt. 

 
 
        NACZELNIK WYDZIAŁU 
          Infrastruktury Technicznej 
 
        /-/ mgr inŜ. Krzysztof Bugla 



 


