
Uchwała Nr  /20 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki 

długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.713)  

Rada Miejska  w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zawarcia umowy pożyczki 

długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na kwotę 650.000,00 zł na warunkach określonych w umowie pożyczki,                             

z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego                             

z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Łobozew Dolny”. 

 

§ 2 

Raty pożyczki spłacane będą w latach 2021-2030, natomiast spłata odsetek od 

pożyczki nastąpi w latach 2020-2030, z uzyskiwanych w w/w latach dochodów 

własnych gminy takich jak: 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

§ 3 

Zabezpieczeniem umowy, o której mowa w § 1, będzie weksel własny „in blanco” 

wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Zgodnie z 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 sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. 

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów. Uchwały organów gminy dotyczące 

zobowiązań finansowych wskazują źródła z których zobowiązania te zostaną pokryte. 

Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 58 ustawy o samorządzie 

gminy). 

 

Celem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 

pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny”.  

 

Pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie są pożyczkami preferencyjnymi. Przyznana pomoc w formie pożyczki 

nie może przekroczyć 80% kosztów zadania. Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

oprocentowanie w wysokości od 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 1,9%, 

stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. 

Maksymalny okres spłaty pożyczki łącznie z karencją nie może przekraczać 10 lat. W 

uzasadnionych przypadkach okres spłaty pożyczki łącznie z karencją może wynosić do 15 

lat. Ponadto istnieje możliwość umorzenia części pożyczki po spełnieniu warunków 

określonych przez Fundusz. Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki wynosi 15% 

udzielonej pożyczki. 


