
Uchwała nr 141/XXV/08
uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 103/XVII/08

UCHWAŁA NR 141/XXV/08
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 4 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr 103/XVII/08 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
celem sfinansowania termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku.

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 późń. 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 późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W § 1 uchwały Nr 103/XVII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem sfinansowania

termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku kwotę 440.000 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści
tysięcy) zastępuje się kwotą 410.950 zł. (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset

pięćdziesiąt złotych).

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady:
Krystyna Kaczorek

Uzasadnienie

W związku z weryfikacją kosztorysu wykonawczego na termomodernizację ZS Nr 2 w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ostateczna kwota

pożyczki jaką Fundusz może udzielić wynosi 410.949,77 zł. Taki też wniosek został złożony do Funduszu.
Całkowity koszt termomodernizacji wynosi 587.145,26 zł. Udział pożyczki w całości zadania stanowi 70%.
Ponieważ o wysokości zaciąganych przez powiat kwot kredytu, czy też pożyczki decyduje Rada Powiatu
niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały urealniającej wysokość planowanej pożyczki, jaką należy

zaciągnąć celem sfinansowania deficytu budżetowego.

Wiceprzewodnicząca Rady:
Krystyna Kaczorek


