
                                                                                
UCHWAŁA Nr 26/XVIII/2016

RADY  GMINY  ŻABIA  WOLA
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.029.000,00 złotych na finansowanie 
planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa 
przedszkola w miejscowości Żabia Wola”

          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515 oraz art. 89, ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 
1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, i z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,
1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150/ 
Rada Gminy Żabia Wola uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.029.000,00 złotych (słownie: Jeden milion 
dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) na finansowanie  planowanego deficytu 
budżetowego w związku z realizacją zadania pod nazwą : „Budowa przedszkola w 
miejscowości Żabia Wola”

                                                                         § 2

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2018 – 2022 z dochodów budżetu gminy z tytułu podatku od
nieruchomości od osób fizycznych, uwzględnionych w planach budżetowych w latach 
obejmujących spłatę.

§ 3

Spłata pożyczki i zabezpieczenie nastąpi na zasadach określonych umową z pożyczkodawcą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak



UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Żabia Wola na rok 2016, zmienionym Uchwała Nr 15/XVII/2016 Rady
Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016
r.  Rada  Gminy  uchwaliła  jako  źródło  pokrycia  planowanego  deficytu  między  innymi
przychody  z  pożyczki  zaciągniętej  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa
przedszkola w miejscowości Żabia Wola”.

Zaciągnięcie  pożyczki  w wysokości  1.029.000,00 zł  umożliwi  realizację  przyjętego przez
Radę Gminy budżetu na 2016 r. i przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak


