Projekt
UCHWAŁA NR ……/…../…..
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia ………….. r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.2), uchwala
się co następuje:

§ 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
Białobrzegi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji solarnej w
budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 ”.
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2018 – 2022.
§ 3. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne
gminy - podatek od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Do właściwości Rady Miasta i Gminy należy podjęcie uchwały w sprawie zaciągania
zobowiązania finansowego jakim jest pożyczka.
W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2017 zaplanowano przychody z tytułu
pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Deficyt powstaje m.in. w związku z realizacją
zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji solarnej w budynku Zakładu Usług

Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 ”.
Pożyczki z WFOŚiGW mogą być zaciągane w wysokości do 100% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji, są pożyczkami korzystnymi dla Gminy z uwagi na
oprocentowanie dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 0,9 stopy redyskonta
weksli, nie mniej niż 2,0 % w stosunku rocznym. Pożyczki mogą być częściowo umarzane wg
zasad przyjętych przez Fundusz (w tym przypadku 40 % czyli 8 400 zł).
Szacunkowy koszt zaciągnięcia pożyczki wyniesie: ok. 1,2 tys. zł (bez umorzenia), a 1,1 tys.
(z umorzeniem), przy założeniu oprocentowania na poziomie 2,0 % i dokonywania spłat
jedną ratą rocznie w latach 2018-2022.

