
KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE W LATACH 2008-2018

l.p. Uchwała Rady
Kwota

zaciągniętego
kredytu

Przeznaczenie kredytu
Kwota pozostała do

spłaty na dzień
12.12.2018 roku

1 XVII/92/08 z dnia 30 kwietnia 
2008 roku zmieniona uchwałą 
nr XXI/122/08 z dnia 12 
września 2008 roku

2.300.000,00 zł  - w 2008 roku wykorzystano 800.000 zł na zadanie „Modernizacja 
budynku Zespołu Szkół w Niemcz wraz z termomodernizacją i 
dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych”

- w 2009 roku wykorzystano 1.500.000 zł na zadanie „Modernizacja 
budynku Zespołu Szkół w Niemczy wraz z termomodernizacją 
i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych”

931.150,00 zł

2 XLIV/255/10 z dnia 30 
czerwca 2010 roku

2.500.000,00 zł - w 2010 roku wykorzystano  1.825.000 zł na zadania :
„Przebudowa nawierzchni Rynku w Niemczy” – 1.191.065,90 zł
„Budowa wodociągu w Goli Dzierżoniowskiej”- 633.934,10 zł 

- w 2011 roku wykorzystano 675.000 zł na zadania:
„Wykonanie zabezpieczenia osuwiska skarpy w Niemczy” – 406.659 zł
„Przebudowa nawierzchni Rynku w Niemczy” – 254.177,38 zł
„Przebudowa nawierzchni w Rynku w Niemczy w części dotyczącej małej 
architektury i zieleni”- 14.163,62 zł

1.629.350,04 zł

3 X/48/11 z dnia 15 lipca 2011 
roku

1.582.000,00 zł - w 2011 roku wykorzystano 1.433.000 zł na zadania:
„Przebudowa nawierzchni w Rynku w Niemczy w części dotyczącej małej 
architektury i zieleni”- 10.145,66 zł
Budowa chodnika w miejscowości Gilów na długości 500mb” – 150.000 zł
„Odbudowa ulicy na os. Podmiejskim” – 936.881,78 zł
 „Tworzenie miejsc rekreacji w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska, 
Kietlin i Niemcza, poprzez budowę placów zabaw i boisk” – 103.850,56 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 232.122 zł
- w 2012 roku wykorzystano 149.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań

1.228.767,04 zł

4 XIX/100/12 z dnia 27 kwietnia 635.000,00 zł - w 2012 roku wykorzystano 511.082,92 zł na spłatę wcześniej 571.600,00 zł



2012 roku zaciągniętych zobowiązań, a pozostałą kwotę tj. 123.917,08 zł 
wykorzystano na częściowe sfinansowanie zadania „Sieć wodociągowa 
w Wilkowie Wielkim”

5 XXIX/169/13 z dnia 26 
kwietnia 2013 roku

850.000,00 zł - w 2013 roku wykorzystano 700.000 zł na częściowe sfinansowanie 
zadania „Zakup udziałów w spółce WIK w związku z uporządkowaniem 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 
budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”

- w 2014 roku wykorzystano 150.000 zł na  zadanie „Zakup udziałów 
w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Dzierżoniów”

789.132,92 zł

6 XXIII/118/16 z dnia 30 
września 2016 roku

350.000,00 zł w 2016 roku wykorzystano kwotę 350.000 zł na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań

250.820,00 zł

7 XLV/247/18 z dnia 19 
października 2018 roku

1.850.732,76 zł - w  2018 roku wykorzystano 1.601.142,76 zł na zadania: 
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej 
w Powiecie Dzierżoniowskim- Termomodernizacja budynku 
wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy” - 631.155,60 zł
„Rozwój e-usług gwarancja nowoczesności Gmin” – 517.077,16 zł
 „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Dolnej w Niemczy” 377.500 zł
„Budowa strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju” – częściowe 
dofinansowanie  z kredytu - 75.410 zł
oraz kwotę 249.590 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1.850.732,76 zł

8 XLV/247/18 z dnia 19 
października 2018 roku
Pożyczka w WFOŚiGW 

21.000,00 zł - w  2018 roku wykorzystano kwotę 19.500 zł na zadanie „Ograniczenie 
niskiej emisji polegające na  zmianie instalacji grzewczych 
nieekologicznych na instalacje grzewcze proekologiczne”

Razem zaciągnięte 
kredyty i pożyczki

10.088.732,76 zł Razem pozostałe do spłaty 7.272.552,76 zł
z czego kwota 
1.037.605,95 zł zostanie 
spłacona w 2019 roku po
refundacji z UE

Sporządziła: Edyta Dziadkowiec


