
UCHWAŁA NR XXVII.169.20 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi na zadanie inwestycyjne – „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy Rawa Mazowiecka 
uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 79 889,00 zł włącznie, w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

§ 2. Zawarcie umowy pożyczki nastąpi w roku 2020, a uruchomienie pożyczki nastąpi w 2021 roku. 

§ 3. Pożyczkę, o której mowa w § 1 przeznacza się na finansowanie w 2021 roku zadania inwestycyjnego – 
„Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie”. 

§ 4. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy Rawa Mazowiecka będzie weksel 
własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

§ 5. Pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona z dochodów własnych budżetu gminy uzyskanych 
z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2022 - 2023. 

§ 6. Spłaty rat i odsetek będą zabezpieczone w budżetach lat następnych. 

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki oraz wystawienia weksla „in blanco” 
i podpisania deklaracji wekslowej tytułem zabezpieczenia pożyczki. 

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

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Katarzyna Klimek 



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne – „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami

edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie”

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 – „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Matyldowie” w kwocie do 79.889,00 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 119.814,00 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.




