
Projekt

z dnia  18 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 
art. 217 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Zaciąga się pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Siedlce, w związku z realizacją zadania 
majątkowego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu”.  

§ 2. 
1. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2019-2023.
2. Przypadające do spłaty w danym roku raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą pokrywane 

z wpływów z podatku od nieruchomości.

§ 3. 
Szczegółowe warunki dotyczące pożyczki będą ustalone w umowie zawartej z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu”,
planowany do realizacji w 2018 roku, jest zawarty w załączniku „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok”.
Planowane wydatki wynoszą 1.000.000,00 zł, do sfinansowania z następujących źródeł: dotacja z WFOŚiGW
400.000,00 zł i pożyczka w kwocie 300.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 130.000,00 zł i
dotacja przekazana przez OSP otrzymana z PSP 150.000,00 zł i kredyt bankowy 20.000,00 zł.
Przedstawia się projekt uchwały w sprawie pożyczki, ponieważ do właściwości Rady Gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
Fundusz udziela pożyczek w wysokości do 100% kosztu kwalifikowalnego zadania, ze spłatą do 10 lat, a w
uzasadnionych przypadkach Zarząd może wydłużyć okres spłaty do 15 lat.
Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie dla jednostek samorządu
terytorialnego w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Jadwiga Ładziak
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