UCHWAŁA NR XVIII/149/2016
RADY GMINY WALCE
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Walce pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej Związkowi Gmin „Aqua Silesia”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę i upoważnia Wójta Gminy Walce do poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej Związkowi Gmin „Aqua Silesia”.
2. Zaciągnięta przez Związek Gmin „Aqua Silesia” pożyczka w kwocie 480.000,00 zł przeznaczona jest
na realizację trzech zadań inwestycyjnych:
1) „Budowa wodociągowej sieci tranzytowej w miejscowości Szonów w kierunku miejscowości Tomice,
gm. Głogówek”;
2) „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej relacji Solec – Olbrachcice”;
3) „Budowa wodociągowej sieci tranzytowej Wawrzyńcowice – Kujawy”.
§ 2. 1. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 31 grudnia 2021 roku
do maksymalnej kwoty 53.088,00 zł według poniższego harmonogramu spłat:
1) rok 2017 – 6.320,00 zł;
2) rok 2018 – 8.848,00 zł;
3) rok 2019 – 11.376,00 zł;
4) rok 2020 – 12.387,20 zł;
5) rok 2021 – 14.156,80 zł.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Walce w latach 2017-2021
w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.
3. Odpowiedzialność Gminy Walce z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie
w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Walce w latach 2017-2021.
§ 3. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na dany rok
budżetowy będą dochody własne Gminy Walce.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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