PROJEKT
Uchwała Nr ..................
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia ...........................



w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.



	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Gmina  Sulechów zaciąga  pożyczkę  długoterminową do  kwoty 1.130.000 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych) na sfinansowanie części wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji w Obłotnym, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Sulechów.
 2. Zadanie wymienione w ust. 1 ujęte jest w Uchwale Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. – Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów, w załącznikach Nr 3 i Nr 4.
.
§ 2. Spłata zobowiązań z tytułu  zaciągniętej pożyczki długoterminowej następować 
 będzie z dochodów własnych Gminy Sulechów określonych w art. 4 ust. 1   
 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu 
 terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

§  3.  Ustala się okres spłaty pożyczki długoterminowej na lata 2006-2007.

§ 4. Zabezpieczeniem  spłaty  pożyczki  będzie  wystawiony  przez  Gminę Sulechów weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Szczegółowe  warunki pożyczki  ustalone  zostaną w umowie  zawartej  pomiędzy 
  Gminą Sulechów a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  
  Wodnej w Warszawie.

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Sulechowie.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
          mgr Edwin Łazicki
Uzasadnienie

do projektu uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie.

1. W związku z negatywnymi decyzjami Marszałka Województwa Lubuskiego 
w sprawie zakwalifikowania do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR zadań pn:
	budowa kanalizacji w Obłotnem,
	budowa kanalizacji w Krężołach

proszę Wysoką Radę o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w 80 % kosztów ww zadań.

2. Według obecnie obowiązujących w NFOŚiGW zasad, udzielenie pożyczek na zadania wymienione w pkt 1 uzasadnienia przedstawia się następująco:
	spłata rat dokonywana będzie kwartalnie,
	oprocentowanie w stosunku rocznym 0,6 %,
	odsetki będą rozliczane i spłacane miesięcznie.


3.  Prognozowane spłaty rat pożyczek i odsetek będą wynosić:

a) zadanie pn: budowa kanalizacji w Obłotnym

raty w zł	      odsetki w zł
Rok	2005			      -			   ca 600
Rok	2006			565.000		ca 5.400
Rok	2007			565.000		ca 2.000 
    RAZEM		        1.130.000		     8.000

b) zadanie pn: budowa kanalizacji w Krężołach

  raty w zł	       odsetki w zł
Rok 	2005 			        -			        -
Rok 	2006			        -			   24.700
Rok 	2007			1.130.756		   24.382
Rok 	2008			1.130.748		   17.598
Rok 	2009			1.130.748		   10.813
Rok 	2010			1.130.748	                3.949
    RAZEM			4.523.000		   81.442

4. Umorzenie pożyczek:
 Po spełnieniu warunków między innymi takich jak:
 a) wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 b) osiągnięcie efektu ekologicznego określonego w umowie,
 c) spłata pożyczki w wysokości co najmniej 50 % (następuje procedura składania wniosku o umorzenie),
 d) spłacanie terminowo, zgodnie z umową rat i odsetek,
 e) przy zakończeniu zadania do dnia 31.12.2005 r. – umorzenie pożyczki wyniesie  50 %, natomiast przy zakończeniu zadania w roku 2006 umorzenie wyniesie odpowiednio od 47 % do 38 % (w zależności od kwartału w którym ukończono zadanie i uzyskano efekt ekologiczny).

5. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym projekt uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie o zaciągnięciu zobowiązań finansowych powinien być przyjęty bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 



Proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektów ww uchwał.






Opracowała:
Skarbnik Gminy Sulechów
mgr Irena Kohler

Sulechów, dnia 23 maja 2005r.


