Projekt
Druk nr ........

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na modernizację i przebudowę oczyszczalni
ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku I etap
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)), uchwala się co
następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięścet tysięcy
złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
Słubice, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa
oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku I etap”.
§ 2. 1. Spłata pożyczki zostanie pokryta z dochodów własnych i przychodów gminy Słubice
w latach 2021 - 2025.
2. Spłata odsetek zostanie pokryta z dochodów własnych w latach 2020 - 2025.
§ 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Słubic do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu
zabezpieczenia pozyczki przez wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz
z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.
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Uzasadnienie
W uchwalonym budżecie gminy Słubice na 2020 rok Rada Miejska w Słubicach zaplanowała
deficyt w wysokości 15 600 000,00 zł, który będzie finansowany między innymi pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
w wysokości 900 000,00 zł.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
gmina może zaciągać pozyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Słubicach
należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek.
Planowana spłata kredytu nastąpi w latach 2021 – 2025 z dochodów własnych i przychodów
gminy Słubice, natomiast odsetki będą płatne wyłącznie z dochodów własnych gminy Słubice.
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