
Uchwała Nr VIII/ 97 / 2007 
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 14 wrze śnia 2007r. 

 
w sprawie: zmiany w Uchwale nr VII/75/2007 z dnia 2 2 czerwca 2007r. dotycz ącej zaci ągni ęcia  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
długoterminowej po Ŝyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycj ę „Modernizacja 
budynku OSP Pielgrzymowice” w ramach zadania „Termo modernizacja budynku OSP 

poło Ŝonego na działce nr 722/191 zlokalizowanej w Pielgr zymowicach                                     
przy ul. Zebrzydowickiej 14” 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                   
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.  1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)    
i art. 82 ust. 1   pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 poz. 2104               
z 2005r. z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia 
Komunalnego i Komisji Działalności Społecznej. 
 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala:  

 
§ 1 

 
W Uchwale nr VII/75/2007 z dnia 22 czerwca 2007r. dotyczącej zaciągnięcia w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej poŜyczki na 
warunkach preferencyjnych dla inwestycji pn.: „Modernizacja budynku OSP Pielgrzymowice” w 
ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP połoŜonego na działce nr 722/191 zlokalizowanej 
w Pielgrzymowicach przy ul. Zebrzydowickiej 14”, zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:  
 
 „Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                     
w Katowicach długoterminową  poŜyczkę preferencyjną w wysokości 141 709 zł (słownie sto 
czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięć złotych 00/100, w roku 2007 – 71 930 zł, w roku 2008 – 
68 954 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku 
OSP połoŜonego na działce nr 722/191 zlokalizowanej w Pielgrzymowicach przy ul. Zebrzydowickiej 
14”. Spłata poŜyczki nastąpi w latach 2009 - 2012r.” 
 

§ 2 
 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian  
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   
 

 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały  nr VIII/ 97/2007 w sprawie :  zaciągnięcia  w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoter minowej po Ŝyczki na 
warunkach preferencyjnych na inwestycj ę „Modernizacja budynku OSP Pielgrzymowice”  
w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP poł oŜonego na działce nr 722/191 
zlokalizowanej  w Pielgrzymowicach   przy  ul. Zebr zydowickiej 14” 
 
 

   
 
 

 W związku z uzyskaniem mniejszej niŜ wnioskowano kwoty poŜyczki na w/w zadanie, wnioskuje się 

o zmianę Uchwały nr VII/75/2007 z dnia 22 czerwiec 2007r.  

Kwota otrzymanej poŜyczki wynosi 141 709,00 zł.  

 


