UCHWAŁA NR XXI/150/2020
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89, art. 217 ust. 2 pkt 3 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co
następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2020, pożyczkę z WFOŚiFW we Wrocławiu do wysokości 3 000 000 zł
(trzy miliony złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lądek-Zdrój
z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE
w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy
1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.
§ 2. Pożyczka, określona w § 1, zostanie spłacona w latach 2022 – 2031.
§ 3. Zobowiązania z tytułu pożyczki, o której mowa w § 1, zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy.
§ 4. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 5. Do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki upoważnia się Burmistrza Lądka-Zdroju.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Łukasz Mróz
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UZASADNIENIE

Gmina Lądek-Zdrój złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o przyznanie pożyczki na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni
fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną”. Jednym z załączników wymaganych
do zawarcia umowy pożyczki jest uchwała Rady Miejskiej upoważniająca Burmistrza do zaciągnięcia
pożyczki oraz określająca lata w których pożyczka zostanie spłacona.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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