
UCHWAŁA NR XVIII/142/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 
2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Stanisławów postanawia:

§ 1. 1. Zaciągnąć preferencyjną pożyczkę  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie do wysokości 308 000 zł. (słownie:  trzysta osiem tysięcy złotych), na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2016 r.

2. Pożyczka o której mowa w punkcie 1 zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie w tym przebudowa kotłowni i CO”.

3. Okres spłaty pożyczki wymienionej w punkcie 1 wynosić będzie osiem lat i rozpocznie się po okresie 
karencji wynoszącym 1 rok, tj. w latach 2017 – 2024.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki w poszczególnych latach będą dochody z tytułu podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z uchwaleniem budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 ze
zmianami i ustaleniem deficytu budżetu w wysokości 5 986 786 zł. Deficyt ten zaplanowano sfinansować:

- przychodami z pożyczek, planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW, do wysokości 3 623 000 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt
6 ustawy, w wysokości 1 673 786 zł.,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  270 000 zł.

- o czym mowa w § 2 ust.1, 2 i 5 pkt 1, Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016 Nr XIII/75/2015
z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zmianami, oraz tabeli Nr 6, do tejże uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody
budżetu w 2016 r.

Środki z zaciągniętej w WFOŚ i GW pożyczki, w wysokości 308 000 zł. zostaną wydatkowane na
przebudowę kotłowni i instalacji gazowej CO w budynku urzędu gminy w Stanisławowie w ramach zadania
„Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie w tym przebudowa kotłowni i CO”. Obecnie
budynek ten ogrzewany jest z kotłowni olejowej. Budowa kotłowni gazowej, ograniczy straty ciepła, a zmiana
sposobu ogrzewania wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Spłata niniejszej pożyczki została uwzględniona w WPF na lata 2016 - 2026.
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