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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr XLVIII/357/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy 
Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się zaciągnąć w 2022 roku pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do wysokości 1 077 700,00 złotych (słownie: jeden milion 
siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 00/100) na dofinansowanie wkładu własnego gminy 
do zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz 
z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy 
Popielów" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 
Działanie 5.5. Ochrona powietrza. 

§ 2.  

1. Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2023 - 2028. Spłata odsetek 
od wypłaconych transzy rozpocznie się od 2022 roku. 

2. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy o zaciągnięcie pożyczki będzie weksel własny 
z deklaracją wekslową. 

3. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu gminy, w szczególności podatek 
od nieruchomości. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Opracował: Skarbnik Gminy 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Źródłami finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku będą środki Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki budżetu w formie pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Niniejsza uchwała to wyrażenie zgody 
na realizację prognoz przychodów zawartych w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata, w których spłacane będzie dane zobowiązanie. 

Uchwała jest niezbędna dla potrzeb złożenia wniosku oraz wystąpienia do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązania. 
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