
Projekt

z dnia  31 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 7 lutego 2019 r.

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

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się pożyczkę w  wysokości 350 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku 
z realizacją zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni”.

§ 2. Źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań będzie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w latach od 2019 do 2027.

§ 4. Zabezpieczenie pożyczki zostanie ustalone w formie weksla „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Tracą moc:

1) uchwała Nr 312/XLIX/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie;

2) uchwała Nr 340/LIII/2018 z dnia 16 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Pożyczka w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia 
w Prostyni, zaplanowana była w budżecie gminy na 2018 rok. Jednak w 2018 roku nie doszło do zawarcia 
umowy na zaciągniecie pożyczki, co spowodowało, że uchwała została przygotowana w ramach realizacji 
uchwały budżetowej na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.

Wszystkie pozostałe warunki zaciągnięcia i spłaty pożyczki pozostają bez zmiany.

Spłata będzie następowała w ratach kwartalnych. W 2019 roku nastąpi spłata I raty w kwocie 6 900,00 zł, od 
2020 do 2024 roku spłaty po 66 000,00 zł rocznie, a w 2025 roku jedna rata w kwocie 13 100,00 zł.
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