
                                         
 

UCHWAŁA  Nr IX/53/15  
Rady Gminy  Rawa Mazowiecka 

z dnia 25 czerwca  2015 roku 
 
w sprawie :  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu    Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne –„Przebudowa  i rozbudowa 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Pukinin”. 
 
           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. c , art.46 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318; z 
2014 r. poz. 379i poz.1072) oraz art. 89 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  
r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ,poz. 938 ,poz.1646; z 2014 r. 
poz.379, poz,1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.532) Rada Gminy  Rawa 
Mazowiecka uchwala co następuje: 
 

§  1.Zaciąga się  pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
           Gospodarki Wodnej w Łodzi w roku budżetowym 2015 r na  
           pokrycie deficytu  do wysokości  216 452,00 zł. na zadanie   
            inwestycyjne „Przebudowa  i rozbudowa stacji uzdatniania wody w   
           miejscowości Pukinin „  ujęte w budżecie na 2015 r. 
 
          §  2. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy 
          Rawa Mazowiecka będzie weksel własny „In blanco” wraz  
          z deklaracją  wekslową. 
  

§  3. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów 2016-2017 roku uzyskanych  
 z tytułu wpływów podatku od nieruchomości. 
 
§  4. Spłaty rat i odsetek będą zabezpieczone w budżetach lat następnych. 

 
§  5. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki oraz    

           wystawienia   weksla „in blanco” i podpisania deklaracji wekslowej tytułem  
 zabezpieczenia pożyczki. 
 

 
§ 6 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 
 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej w WFOŚ i GW w Łodzi 
 
 
 
 
 W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gmina Rawa 

Mazowiecka ubiega się o udzielenie pożyczki na zadanie inwestycyjne 

„Przebudowach  i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pukinin” w 

kwocie do 216 452,00 zł.  

Zgodnie z przytoczonymi  w podstawie prawnej uchwały przepisami – art. 18 ust.2 

pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  -  do właściwości 

rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań 

finansowych przez Gminę. 

Przyjęcie pożyczki powiązane jest z udzieleniem przez Fundusz dotacji w 

wysokości 216 452,00 zł na realizowane w/w zadanie.  

W celu podpisania umowy z WFOŚ i GW niezbędna jest uchwała Rady Gminy 

Rawa Mazowiecka. 

 Przyjęcie nisko oprocentowanej pożyczki z Funduszu pozwoli na 

obniżenie środków własnych gminy przeznaczonych na realizację przedmiotowego 

zadania 


