UCHWAŁA NR XVII/87/19
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 90
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości do kwoty 1.007.397,00 zł (słownie:
jeden milion siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
2. Pozyskane środki z pożyczki przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Widawa w 2019 r. w związku ze zmianą źródła finansowania
realizowanego przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod pozycją
1.1.2.1 Wykazu Przedsięwzięć do WPF dla Gminy Widawa o nazwie „Budowa i przebudowa
sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrząstawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz
z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej
w m. Widawa”.
3. Pożyczka będzie spłacona w latach 2020-2029 zgodnie z harmonogramem:
- od roku 2020 do 2023 rocznie po 20.000,00 zł
- od roku 2024 do 2028 rocznie po 154.566,00 zł a w roku 2029 w kwocie 154.567,00 zł
4. Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do podejmowania wszelkich czynności
formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki, o której mowa w § 1, w tym do
zawarcia umowy oraz wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 3. Zobowiązanie finansowe, jakie powstanie w wyniku uzyskania pożyczki zostanie
pokryte z dochodów własnych gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

