
UCHWAŁA NR VI/38/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 89 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 
poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz.532) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w roku budżetowym 2015 z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Łącznie do kwoty  1 425 000 zł. (słownie: Jeden 
milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy 00/100), z czego transza w 2015 roku 855 000 zł, w 2016 roku 570 000 zł 
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w roku 2015 w związku z realizacją 
zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

§ 2. Spłaty rat pożyczki zostaną zabezpieczone w budżetach powiatu w latach 2017 – 2026.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia czynności formalnoprawnych mających na celu 
wykonanie postanowień Rady o zaciągnięciu przez powiat pożyczki. Oświadczenie woli w imieniu powiatu 
w zakresie zaciągnięcia pożyczki złoży dwóch członków Zarządu Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadania inwestycyjnego pn.:
„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.
Planowany okres realizacji zadania 2015-2016.
W ramach Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności
publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu
zmniejszenia emisji zanieczyszczenia do atmosfery – II edycja.
Ogółem koszt zadania 3 000 000,00 zł finansowanie:
Środki własne powiatu 5% (darowizna) - 150 000 zł.
Środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł.
Warunki udzielenia pożyczki:
Pożyczka oprocentowana jest wg stałej stopy procentowej (r), której wysokość ustala się wg wzoru
r=(s.r.w.-2,25 p.p.) lecz nie mniej niż - 2,5%, gdzie s.r.w. stanowi stopę redyskonta weksli,
obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez właściwy organ Funduszu, a p.p.
punkty procentowe w ustalonej przez Fundusz wysokości.
Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 10 lat od dnia upływu okresu karencji.
Pożyczka nie podlega umorzeniu.
Wpływ pożyczki planowany w 2 transzach w latach 2015 i 2016
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