UCHWAŁA NR 149/XXV/2016
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zaciąga się pożyczkę w wysokości 1 000 000 zł (słownie złotych: jeden milion zł) z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz
z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II”.
§ 2. Źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań będzie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w latach od 2017 do 2027 roku.
§ 4. Zabezpieczenie pożyczki zostanie ustalone w formie weksla „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Uchwała została przygotowana w ramach realizacji uchwały budżetowej na 2016 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.
Pożyczka zaplanowana jest w budżecie gminy na 2016 rok w kwocie 1 000 000 zł, przewidziana do spłaty
od 2017 do 2027 roku.
Spłata będzie następowała w ratach kwartalnych. W 2017 roku nastąpi spłata 1 raty w kwocie 20 000 zł,
od 2018 do 2026 roku spłaty po 100 000 zł rocznie, a w 2027 roku 80 000 zł plus odsetki malejące.
Przewidywane oprocentowanie wg. stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 2%.
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