
 
Uchwała nr XXXIV/718/08 

Rady Miasta Katowice 
 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 
 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w 
Katowicach przy ul. Witosa 23” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 
4 lit. d, art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§ 1.1. Zaciągnąć poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w kwocie 4.672.595 zł (słownie: cztery miliony sześćset 
siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). 

2. Ustalić przeznaczenie poŜyczki na finansowanie planowanego deficytu miasta 
Katowice w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w 
Katowicach przy ul. Witosa 23”. 

3. Przyjmować poŜyczkę w latach 2009 – 2010 jako przychody budŜetu miasta 
w transzach wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji: 
a/ w 2009 roku w kwocie 3.421.812 zł (słownie: trzy miliony czterysta 

dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwanaście złotych),  
b/ w 2010 roku w kwocie 1.250.783 zł (słownie: jeden milion dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote). 
4. Spłacać poŜyczkę w latach 2011 – 2018. 

 

§ 2. Określić jako zabezpieczenie poŜyczki weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową. 

 

§ 3. Ustalić, Ŝe zobowiązania wynikające z umowy poŜyczki pokryte zostaną z 
dochodów własnych miasta Katowice. 

 

§ 4. UpowaŜnić Prezydenta Miasta Katowice do zawarcia umowy o udzielenie 
poŜyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia 
umowy poŜyczki zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 


