
UCHWAŁA NR XI/87/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506), oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2019 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu:

1. długoterminową pożyczkę w kwocie 100.000,00 zł   (słownie złotych: sto tysięcy złotych) na zadanie 
inwestycyjne pn. "Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków Zespołu Szkół Publicznych 
Nr 3 w Pleszewie”

§ 2. 1. Spłata pożyczki  wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych Miasta i Gminy Pleszew w latach 
2020-2025.

2. Prawnym zabezpieczeniem zwrotu pożyczek wraz z odsetkami stanowić będą weksle własne „in blanco”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz.506), stanowi, że do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w
sprawach majątkowych gminy dotyczących zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych. Art.89
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)
upoważnia jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie
planowanego deficytu budżetu.
W celu sfinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do realizacji w 2019 r. , postanawia się
zaciągnąć długoterminowe pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na zadanie pn:
"Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie”

w kwocie 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych).
Spłatę pożyczek zakłada się na lata 2020-2025 z dochodów własnych Gminy.
Wywołanie uchwały uważa się za uzasadnione. Uchwała stanowić będzie niezbędny dokument do
przedłożenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
z którego nastąpi zaciągnięcie pożyczki.

Id: 5C66DA38-DA50-4673-B818-909D5134F38D. Uchwalony Strona 1




