
                                             ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2020 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 24 lutego 2020 r. 
 

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.   
 
 Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),  w związku z § 9 pkt 2 i § 10 pkt 1 
Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020, zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w łącznej kwocie 3.097.000,00zł (słownie złotych: 
trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego: 
w roku 2020 w kwocie 1.000.000,00zł, 
w roku 2021 w kwocie 2.097.000,00zł  
na finansowanie planowanego deficytu budżetu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, 
Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – II Etap”.  
 
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2022 – 2026, w ratach i terminach wskazanych w 
umowie. 
Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy Dobromierz uzyskane z podatku od 
nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej. 
 
§ 3.  Zabezpieczeniem spłaty pożyczki o której mowa w § 1 będzie weksel in blanco . 
   
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 
 
 
                                                                                         Wójt Gminy 
                                                                                         Jerzy Ulbin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

do ZARZĄDZENIA NR 0050.25.2020 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 24 lutego 2020 r. 
 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
 
Gmina Dobromierz składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na 
dofinansowanie zaplanowanego zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – II Etap”.  
 
W/w pożyczkę zaplanowano w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020, co zapisano w 
Uchwale Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020 oraz w prognozie kwoty długu stanowiącej element 
wieloletniej prognozy finansowej, co zapisano w Uchwale Nr XVI/90/19 Rady Gminy 
Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Dobromierz.  
 
 
 
 


