
Uchwała Nr 71/XI/07
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej celem dofinansowania termomodernizacji budynku Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki
i Wychowania „13” w Otwocku i termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie
Anielin.

UCHWAŁA NR 71/XI/07
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej celem dofinansowania termomodernizacji budynku

Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku i termomodernizację
budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie Anielin.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 oraz
art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się w 2007 r. pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na
łączną kwotę 291.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł):

1) na termomodernizację budynku Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w
Otwocku wraz wymianą instalacji c.o. i pieców – 255.000 zł,
2) na  termomodernizację  budynku Domu Pomocy Społecznej  w Karczewie  Anielin wraz  z  dociepleniem
dachu – 36.000 zł.

§ 2.

Zabezpieczeniem wykonania  warunków umowy o zaciągnięciu pożyczek ze  strony Powiatu będą weksle
własne „in blanco” wraz z deklaracją wekslową do wysokości kwot zaciągniętych pożyczek i  kosztów ich
zaciągnięcia.

§ 3.

Spłata pożyczek tj. rat kapitałowych i odsetek będzie następowała z dochodów własnych Powiatu w latach
2008-2011 zgodnie z warunkami umowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 71/XI/07

27 września 2007 r.

W  związku z  tym,  iż  istnieje  konieczność wykonania  niezbędnych prac termomodernizacyjnych w w/w
placówkach  pomocy społecznej  a  także  istnieje  możliwość  uzyskania  pożyczki  z  WFOŚiGW  w kwocie
291.000 zł na poniższe zadania:
1.  Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka  – Integracyjnego  Centrum Opieki  i  Wychowania  „13” w
Otwocku wraz z wymianą instalacji c.o. i pieców (255.000 zł).
2. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie Anielin wraz z dociepleniem dachu
(36.000 zł).

zasadne  jest  podjęcie  stosownej  uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki,  gdyż  powiat  z  dochodów
własnych nie jest w stanie tych prac zrealizować.
Na powyższe zadanie powiat może uzyskać dotacje w kwocie 370.000 zł co stanowi ponad 55% wartości
zadań.
Poz. 1 Łączna wartość zadania wynosi 583.400 zł (255.000,- pożyczka, 325.000,- dotacja i 3.400,- udział
własny powiatu).

Poz. 2 Łączna wartość zadania  wynosi  82.300 zł (36.000,- pożyczka, 45.000,- dotacja  i  1.300,- udział
własny powiatu).


