
UCHWAŁA NR XXXIV/237/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Nowe Ostrowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 
835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 
1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 
1548 )uchwala się, co następuje : 

§ 1. 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową na pokrycie planowanego deficytu roku 2013 do kwoty 
226.242,00 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote ) na 
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja Sz P im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą 
w Imielnie” określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy . 

2. Pożyczka będzie uruchomiona w 2013 roku.

§ 2. Pożyczka będzie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego określonego w § 1. 

§ 3. Pożyczka zostania spłacona w latach 2014-2016. Środki na spłatę pożyczki zostaną zabezpieczone 
w budżetach lat następnych, w których przypadają spłaty pożyczki. 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie 
określone w § 1 oraz podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie 
należytego wykonania zadania. 

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXXII/223/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 maja 2013 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/237/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 sierpnia 2013 r.

W związku z tym, iż zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie
Nowe Ostrowy - termomodernizacja Sz P im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie” będzie
zakończonew roku 2013, pożyczka na ten cel zostanie w całości zaciągnięta w roku budżetowym 2013.
Z uwagi na zmianę zasad dofinansowania w WFOŚiGW w Łodzi zwiększeniu uległa również wysokość
planowanej kwoty pożyczki.
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