UCHWAŁA Nr 0007.XXI.59.2012
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.XIX.42.2012 Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia poręczenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „i”, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w zw. z art. 94 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
„§ 1
Zmienia się uchwałę wymienioną w tytule w ten sposób, że § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1
Udziela się poręczenia pożyczki zaciąganej przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania
„Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie” do kwoty 128.000 zł (sto dwadzieścia
osiem tysięcy złotych).
§2
Poręczenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały obejmuje kwotę kapitału do wysokości
120.100 zł oraz naliczone od tego kapitału odsetki do kwoty 7.900,00 zł.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zmiana wysokości poręczenia jest związana z uzyskaniem mniejszej niż pierwotnie
zakładano pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach przez SP ZLA w Krzyżanowicach na realizację
zadania „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie”. Termin uruchomienia pożyczki
wrzesień 2012 roku, planowany termin spłaty 10.02.2017 roku. Ostateczna planowana roczna
wysokość spłat: 1.600 zł odsetki (2012 rok), 22.520 zł raty + 3.000 odsetki (2013 rok), 30.024 zł
raty + 2.000 zł odsetki (2014 rok), 30.024 zł raty + 800 zł odsetki (2015 rok), 30.024 zł raty
+ 422 zł odsetki (2016 rok), 7.508 zł raty + 78 zł odsetki (2017 rok).
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

