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UCHWAŁA NR XVIII/.../2020 

RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 oraz art. 217 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia, co następuje: 

§ 1. 1. W Uchwale Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020 § 
1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2. „Pierwsza transza pożyczki w wysokości 625 000,00 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) 
wypłacona będzie w okresie od 04.01.2021 r. do 31.03.2021 r.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego 
/-/Paweł Pleśniak 
 
WNIOSKODAWCA: 
Wójt Gminy 
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UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z przesunięciem terminu wypłaty pierwszej transzy
pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w ramach programu 3.2 SOWA - oświetlenie zewnętrzne. Na skutek sytuacji związanej
z czasowym zamrożeniem gospodarki spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-
2, wniosek na pożyczkę złożony przez gminę nie został na chwilę obecną rozpatrzony przez zarząd
NFOŚiGW. Wypłata pierwszej transzy po uzgodnieniach między stronami i podpisaniu stosownej
umowy nastąpi w terminie od 04.01.2021 do 31.03.2021 r.
Przesunięcie terminu wypłaty I transzy pożyczki ujęto w projekcie budżetu gminy na 2021 r. oraz
w projekcie WPF na lata 2021-2031 .
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