
UCHWAŁA NR 141/XX/2020 
RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 126/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020 roku 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c,  art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j.  Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), 

Rada Gminy Kroczyce 
uchwala 

§ 1. Zmienia się §1 Uchwały Nr 126/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020r. 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który otrzymuje brzmienie: 

"§ 1.1. W związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - 
etap II” zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w wysokości 1.775.473,85 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy 
czterysta siedemdziesiąt trzy 85/100 złotych) z przeznaczeniem na: 

a finansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetowego – kwota 726.714,84 zł, 

b. finansowanie planowanego w roku 2021 deficytu budżetowego – kwota 665.079,01 zł, 

c. na finansowanie wydatków na inwestycję, ujętą w ramach przedsięwzięć, o których mowa 
w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 383.680,00 zł. 

2. Pożyczka, o której mowa w pkt 1 uruchomiona zostanie w transzach, przy czym suma transz w 2020r. 
wyniesie 726.714,84 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć siedemset czternaście 84/100 złotych), a w 2021r. – 
1.048.759,01 zł (słownie: milion czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 01/100 złotych)." 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Janikowski 
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