UCHWAŁA nr XIII/71/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 595.) oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co
następuje:
§1
Postanawia się zaciągnąć długoterminową poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie do 350.000 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł. 00/100.),
na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji „Modernizacja instalacji
oświetleniowej w SOSW w Uśnicach”. PoŜyczka będzie uruchomiana w dwóch transzach:
do 150.000 zł w 2015 roku,
do 200.000 zł w 2016 roku.
§2
Ustala się termin spłaty poŜyczki do dnia 31.12.2018r.

§3
Spłata zaciągniętej poŜyczki wraz z naleŜnymi odsetkami nastąpi na warunkach ustalonych odrębną umową
z dochodów własnych powiatu.
§4
Zabezpieczeniem poŜyczki będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslowa.
§5
1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do:
A. Zawarcia umowy poŜyczki.
B. Podpisania weksla „In blanco” i deklaracji wekslowej.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do
wyłącznej właściwości rady powiatu naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu
dotyczących zaciągania poŜyczek i kredytów.
Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2 - 4 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu
terytorialnego mogą zaciągać kredyty i poŜyczki na finansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki
samorządu terytorialnego.

Fundusz udzielając poŜyczek stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalane w odniesieniu do stopy
redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
PoŜyczka udzielona ze środków Funduszu moŜe być częściowo umorzona, na pisemny wniosek
poŜyczkobiorcy, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie ,
b) spłacono odpowiednią część poŜyczki,
c) na dzień złoŜenia wniosku o umorzenie poŜyczki utrzymywany jest osiągnięty efekt ekologiczny,
d) poŜyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pienięŜnych wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z
zobowiązań w stosunku do Funduszu wynikających z wcześniej zawartych umów.

