Uchwała Nr 93/XVI/2004
Uchwała w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej celem dofinansowania termomodernizacji budynku w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7 i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 „Jędruś” w Józefowie ul. Główna 10.
Uchwała Nr 93/XVI/2004
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej celem dofinansowania termomodernizacji budynku
w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7
i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 „Jędruś” w Józefowie ul. Główna 10.

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. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49 oraz
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148), Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:
§ 1.
Zaciąga się w 2004 r. poŜyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na
sfinansowanie termomodernizacji budynku w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7, w kwocie
229.600 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i na sfinansowanie
termomodernizacji w budynku w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 4 „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna
10 w kwocie 200.000 zł.
§ 2.
Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy o zaciągnięciu poŜyczki ze strony Powiatu będą weksle
własne „in blanco” wraz z deklaracją wekslową do wysokości kwoty zaciągnięcia poŜyczek i kosztów ich
zaciągnięcia.
§ 3.
Spłata poŜyczek będzie następowała z dochodów własnych Powiatu w latach 2005-2014, zaś odsetek w
latach 2004-2014, zgodnie z warunkami umowy.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.
Uzasadnienie

W Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego oraz w Ośrodku Szkolno Wychowawczym ul. Główna 10 w
Józefowie konieczne jest wykonanie termomodernizacji obiektu ze względu na duŜe straty ciepła starą
zniszczoną stolarkę okienną, brakiem docieplenia ścian i stropów. Wykonanie przedmiotowej inwestycji
przyniesie znaczne oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji gazu i pozwoli na osiągnięcie
pełnego efektu ekologicznego.
W Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego 7 konieczne jest wykonanie termomodernizacji obiektu ze
względu na duŜe straty ciepła poprzez starą, zniszczona stolarkę okienną , brakiem docieplenia ścian i
stropów.
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 ,, Jędruś ” w Józefowie ul. Główna 10 straty ciepła spowodowane
są poprzez duŜą przenikliwość termiczną ścian i stropów.
Wykonanie przedmiotowych inwestycji przyniesie znaczne oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów
zuŜycia gazu i pozwoli osiągnąć pełny efekt ekologiczny.

