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UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 13 marca 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 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) .oraz art.262
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r.
poz. 303 i poz. 326), Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi do wysokości 716.416,00 (siedemset
szesnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Rząśnia z przeznaczeniem na realizację zadania „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – program
dotacji celowych z budżetu gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie
środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.”
§ 2. Pożyczka, określona w § 1, zostanie spłacona w latach 2019-2024.
§ 3. Zobowiązania z tytułu pożyczki, o której mowa w § 1, zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy
na warunkach określonych odrębną umową.
§ 4. Środki na spłatę rat pożyczki wraz z odsetkami zostaną zarezerwowane w budżecie Gminy Rząśnia
w latach 2019-2024 do wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej na poszczególne lata.
§ 5. Do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki upoważnia się Wójta Gminy Rząśnia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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