
UCHWAŁA NR LII/315/22 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 30 maja 2022 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 2022 r. poz. 559,1005) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535,1773, 1927, 1981, 
2270 art. 90 i art. 217 ust. 2 pkt 3, z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 171 228,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście 
dwadzieścia osiem złotych 0/00 groszy) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nieborów 
w 2022 roku, w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz 
z bazami edukacyjnymi – Nieborów”. 

§ 2. Pożyczka wypłacona będzie w roku 2022. 

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco. 

§ 4. Pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona w roku 2023. 

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczacy 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 2022 rok, uznano, że na zadanie pn. „Utworzenie w przestrzeni 
publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Nieborów” zasadne jest podjęcie uchwały 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi do kwoty 171 228,00 zł. 

Zadanie inwestycyjne planowane było do realizacji w latach 2021-2022, jest zawarte w załączniku| „Plan 
wydatków majątkowych na 2022 rok” oraz w załączniku do projektu uchwały budżetowej na rok 
2022 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” jak również w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 
2021-2026. 

Realizacja pożyczki planowana jest w roku 2022. 

Podsumowanie źródeł finansowania wydatków w roku 2022 - 936 434,30 zł: 

- 171 228,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW (18,29%), 

- 256 836,00 zł – dotacja z WFOŚiGW (24,43%), 

- 508 370,30 zł – środki własne (54,28%). 
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