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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego 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 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022, poz. 559) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 164 066,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące 
sześćdziesiąt sześć złotych 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
w roku 2023, w związku z zakupem specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup 
pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”, ujętego w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew w lata 2022-2023. 

§ 2. 1. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2023 roku. 

2. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2023 - 2034. 

3. Źródłem spłaty rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu gminy lub 
przychody z tytułów dłużnych o charakterze zwrotnym. 

4. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

W związku z planowaną do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczką z NFOŚiGW, z przeznaczeniem na 
zakupu specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup 
pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” oraz przygotowywaniem 
materiałów do wniosku o pożyczkę, zgodnie z przytoczonymi w części normatywnej uchwały przepisami - 
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości Rady 
Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. 

Spłaty pożyczki planuje się dokonać w okresie od 2023 roku do 2034 roku, co jest zgodne z prognozą 
łącznej kwoty długu, uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 
2022 – 2034. 

Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie WIBOR - 3M, lecz nie mniej niż 2%. 
Gmina ma prawo ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 30% wnioskowanej kwoty na 
warunkach obowiązujących w programie. 

Zaciągnięcie pożyczki jest warunkiem przyznania dotacji, o którą Miasto i Gmina Pleszew ubiega się na 
realizację wymienionego powyżej przedsięwzięcia. 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy 

  

dr hab. Arkadiusz Ptak 
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