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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY MOKRSKO 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 92 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu  na realizację zadania 
pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko” do wysokości  764.168 zł, z czego: 

a) w roku 2021 do kwoty  124.774 zł, 

b) w roku 2023 do kwoty  639.394 zł. 

2. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych gminy w latach 2023 - 2029. 

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do podjęcia czynności formalno- prawnych mających na celu 
wykonanie postanowień Rady Gminy o zaciągnięciu pożyczki przez Gminę. 

2. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zaciągnięcia pożyczki złoży Wójt Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Halina Maślanka 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Gminy Mokrsko  z dnia 30 czerwca 2021 roku 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki do kwoty 764.168 zł na zadanie „Modernizacja 

systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko”. 
 
 

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką  z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie „Modernizacja 
systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko”, zgodnie z przytoczonymi  w podstawie prawnej 
uchwały przepisami – art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – do 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.  
Również zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą m.in. 
zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2023 i jest realizowane z udziałem środków europejskich w 
ramach PROW. Wysokość dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi 
1.909.891 zł. Na wkład własny można uzyskać pożyczkę i dotację przy czym otrzymanie dotacji 
uwarunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 100% kosztów 
kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 30% kwoty możliwego dofinansowania, 
zastrzegając, że Fundusz udzielając dofinansowania zbada efektywność zaplanowanego efektu 
ekologicznego,           a w przypadku przekroczenia wskaźnika ograniczy wartość dofinansowania.  Kwota 
dotacji wynosi 327.500 zł, natomiast pożyczki 764.168 zł.  W roku 2021 planuje się zaciągnąć pożyczkę w 
wysokości 124.774 zł, a na rok 2023 – 639.394 zł 
Wraz z uruchomieniem  transzy kwoty pożyczki nastąpi  przyznanie dotacji. 
Łączny okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat od daty zawarcia 
umowy. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty planowanego 
zakończenia zadania wskazanego w umowie pożyczki w pierwotnym jej brzmieniu. W szczególnych 
przypadkach, na wniosek Wnioskodawcy albo Beneficjenta, Zarząd Funduszu może dokonać 
wydłużenia tego okresu 
 Pożyczka przewidziana jest do spłaty w kwartalnych ratach przez 7 lat, przy zastosowaniu 6 
miesięcznego okresu karencji od dnia zakończenia realizacji zadania na które jest zaciągnięta. 

Oprocentowanie pożyczki stanowiącej krajowy wkład własny na pokrycie kosztów realizacji 
przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z UE - 0,5% w stosunku 
rocznym. 
 Relacje wskazane w ustawie o finansach publicznych a obowiązujące w roku 2021 i latach 
następnych  są zachowane. 
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