
                                                                                                       projekt 
UCHWAŁA  NR  /  / 2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia  ……. 2016 r. 

  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poźń. zm.), uchwala 
się,  co następuje: 
 

§ 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 910.000 zł na pokrycie 
planowanego deficytu związanego z realizacja zadania pn. „Wykonanie projektów oświetlenia 
ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” 
       

§ 2. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2017-2019, z dochodów własnych  
gminy z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 

§ 3.  Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki, o której mowa w § 1 będzie weksel 
„in blanco” wraz z deklaracją wekslową do wysokości zobowiązania.  

  
     § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radca prawny 

/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 



                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna 

Nr  /  /2016  z dnia    czerwca 2016 roku 
 

W związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. „Wykonanie projektów 
oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” 
miasto planuje wymianę oświetlenia ulicznego na lampy ledowe. 

Pożyczka z WFOŚiGW udzielana jest na preferencyjnych warunkach w oparciu o stopę 
redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej.  Oprocentowanie dla jednostek 
samorządu terytorialnego wynosi 0,9 ś.r.w., nie mniej niż 2% . Ponadto można ubiegać się o 
częściowe umorzenie pożyczki. Dla jednostek samorządu terytorialnego wartość tego 
umorzenia wynosi do 30%. 

Wobec danych o wysokości oprocentowania i możliwości umorzenia pożyczki, 
sfinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW jest bardzo korzystne. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta 

Podkowa Leśna     

/-/ 

 Agnieszka Czarnecka 


