
UCHWAŁA NR XXIX/201/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 kwietnia 2017 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, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt.2 oraz art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach 
publicznych (Dz. U.  z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje :

§ 1. 

Postanawia  się zaciągnąć  w 2017 roku długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na 
pokrycie planowanego w 2017 roku deficytu w związku z realizacją zadania  inwestycyjnego pn.” Opracowanie 
projektu technicznego i modernizacja SUW  Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach”.

§ 2. 

1. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019 – 2023, z karencją w spłacie w roku 2017 i 2018.

2. Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą dochody własne gminy pochodzące z podatku rolnego, od 
nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3. 

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

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzonymi

28 kwietnia 2017 r. przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą Nr XXIX/200/2017 polegającymi na
zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych, zwiększeniu wydatków bieżących oraz zwiększeniu
wartości i zmianie źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn.” Opracowanie projektu technicznego
i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach” ustalony został deficyt budżetu
w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalony deficyt powstały w związku ze zwiększeniem wartości w/w zadania inwestycyjnego zostanie
pokryty preferencyjną, częściowo umarzalną pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie.

Pożyczki z WFOŚiGW są korzystne dla gminy z uwagi na wysokość oprocentowania (dla j.s.t –
w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli , nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym ). Dodatkowo pożyczki,
według zasad przyjętych przez Fundusz, mogą być częściowo umarzane. Według zasad umorzenie dla gminy
Kałuszyn może wynieść 30% wartości pożyczki.

Spłata pożyczki planowana jest w latach 2019- 2023 z dwuletnią karencją przypadającą na lata 2017 – 2018.
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