
UCHWAŁA NR XVIII/108/2020 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) litera c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w roku 2020 w wysokości 133.350,00 zł (słownie sto trzydzieści trzy tysiące trzysta 
pięćdziesiąt zł 00/100 gr). 

§ 2. Pożyczkę, o której mowa w § 1 przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu Gminy Żelechlinek 
w roku 2020 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Ludowego w Bukowcu”. 

§ 3. 1. Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2020-2028. 

2. Przypadające do spłaty w danym roku raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą pokrywane 
z dochodów własnych gminy, wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych, a w przypadku ich braku z kredytów. 

§ 4. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wystawienia weksla „In blanko” wraz z deklaracją wekslową, o których 
mowa w § 4. 

§ 5. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 1. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Piotr Mikinka 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/108/2020 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Uzasadnienie  

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa Domu Ludowego w Bukowcu” planuje się zaciągnięcie pożyczki 
z WFOŚiGW w Łodzi w 2020 roku. Kwota pożyczki będzie stanowić przychód roku 2020. 

Zadanie „Budowa Domu Ludowego w Bukowcu” realizowane jest w oparciu o środki z budżetu Unii 
Europejskiej zgodnie z podpisaną umową nr 00005-65170-UM0510015/18 z dnia 10 października 2018r. 

Pomoc finansowa w WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji planowana jest w kwotach: 

dotacja 57.150,00 zł 

pożyczka 133.350,00 zł
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