
UCHWAŁA NR XXXII/202/2021 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 30 lipca 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 89 ust. 1. pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 450.438,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści 
osiem zł 00/100 gr) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Żelechlinku Etap I” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2021-
2034. 

§ 2. Pożyczka zaciągana będzie w następujących transzach: 

1) w roku 2021: 180.704,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset cztery zł 00/100 gr) 

2) w roku 2022: 269.734,00 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery zł 00/100 gr). 

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Żelechlinek: 

1) w roku 2021 w kwocie 180.704,00 zł; 

2) w roku 2022 w kwocie 269.734,00 zł. 

§ 4. 1. Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2023-2030. 

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. 

§ 5. Formą zabezpieczenia pożyczki będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych 
związanych z zawarciem umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki określonej w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 7. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 9. 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 XXXII/202/2021 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I” planuje się  
zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Podpisanie umowy planuje się w 2021 roku. Pożyczka będzie 
stanowić przychód roku 2021 w kwocie 180.704,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 269.734,00 zł. 

Spłatę pożyczki planuje się po 6 miesiącach po zakończeniu zadania przez 8 lat. 

Całkowity koszt zadania to 2.061.085,03, z tego dofinansowanie zUrzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 
1.032.198,00 zł (umowa nr 00096-65150-UM0500144/19), 643.479,00 zł - WFOŚiGW w Łodzi (193.042,00 zł 
dotacja, 450.438,00 zł pożyczka), 385.408,03 - środki własne JST.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4B21D51B-C2C1-4FF0-8F3A-45939944C7A4. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Punkt 1
	Paragraf 3 Punkt 2

	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 2

	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 8
	Paragraf 9

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Uzasadnienie


		2021-07-29T22:00:00+0000
	Polska
	Piotr Mikinka
	Podpis organu wydającego akt prawny.




