
Projekt

z dnia  22 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/289/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera „c” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z  2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia                   
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Siedlce 
uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uchyla się  uchwałę Nr XXXII/289/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000,00 zł (słownie: 
czterysta tysięcy złotych).

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Planowana do zaciagnięcia pożyczka przeznaczona była na finansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu".

Zadanie planowane było do realizacji w 2017 roku, plan wydatków wynosił 819.000,00 zł, w tym: dotacja z
WFOŚiGW 384.000,00 zł i pożyczka 400.000,00 zł oraz środki własne 35.000,00 zł. Planowany był zakup dwóch
samochodów strażackich dla OSP w Pruszynie i OSP w Nowym Opolu z dofinansowaniem dotacji i pożyczek z
WFOŚiGW. Zarząd Funduszu przyznał gminie dotację i pożyczkę na jeden samochód dla OSP w Pruszynie, natomiast
drugi wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. Wobec braku dofinansowania nie prowadzono procedury
przetargowej i okres do końca roku jest zbyt krótki na realizację zadania, i zadanie zostało skreślone z realizacji w roku
bieżącym.

Dlatego też pomimo uzyskania pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty pożyczki postanawia się uchylić
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację powyższego zadania.

Sporzadził:
Skarbnik Gminy
Jadwiga Ładziak
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