
UCHWAŁA NR XVII/107/19
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. 
poz. 2245) Rada Gminy Nieborów uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 168 914,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 
czternaście złotych 00/100 groszy) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  Gminy Nieborów w 2020 
roku, w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Broniewskiego w Bełchowie”.

§ 2. Pożyczka wypłacona będzie w roku 2020.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 4. Pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona w latach 2020-2021.

§ 5. Źródłem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą dochody własne gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie

W związku z niedostateczną ilością własnych środków finansowych na realizację zadań własnych gminy,
planowanym deficytem budżetu gminy na 2020 rok, uznano, że na zadanie pn. „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie” zasadne jest podjęcie uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w kwocie 168 914,00zł.

Zadanie inwestycyjne planowane na lata 2019-2020, jest zawarte w załączniku|„Plan wydatków
majątkowych na 2019 rok” oraz w załączniku do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 „Plan
wydatków majątkowych na 2020 rok” jak również w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023.

Realizacja pożyczki planowana jest w roku 2020.

Podsumowanie źródeł finansowania:

- 168 914,00zł- pożyczka z WFOŚiGW (20,72%)

- 394 132,00zł- dotacja z WFOŚiGW (48,35%)

- 251 954,00zł-środki własne (30,91%)

Umowa pożyczko - dotacji zostanie podpisana w grudniu 2019 roku, realizacja nastąpi w 2020 roku.
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