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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 7131)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305) Rada Miejska uchwala co następuj: 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/220/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągniecia długoterminowej 
pożyczki wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 3 190 000,00 zł, na sfinansowanie wydatków 
związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla gminy Niemodlin 
w Gościejowicach Małych" z tego: 

- w 2021 roku 1 598 913,92 zł, 

- w 2022 roku 1 591 086,08 zł." 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. Okres spłaty pożyczki ustala się od października 2022 r. do grudnia 2031 r." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bartosz Wajman 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2020 r, poz.1378. 
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UZASADNIENIE 

 

Rada Miejska w Niemodlinie w dniu 26 kwietnia 2021 roku uchwałą nr XXXVIII/220/21 podjęła 

decyzję o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na 

realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla gminy Niemodlin 

w Gościejowicach Małych" określając jej wysokość do 3 500 000,00 zł oraz okres spłaty od stycznia 2023 r. 

do grudnia 2031 r. 

W trakcie przygotowywania wniosku o pożyczkę zweryfikowano kwotę możliwej do zaciągnięcia 

pożyczki określając jej maksymalny poziom do kwoty 3 190 000,00 zł, jak również zmianie uległ okres 

spłaty zobowiązania. Pierwotnie pożyczka miała być spłacana w okresie od 2023 do 2031 roku, obecny 

okres spłaty rozpoczyna się w 2022 a kończy w 2031 roku.  
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