
UCHWAŁA NR XXVI.240.2021 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu gminy 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony 
sześćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, 
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)” – 
2 300 000,00 zł, 
2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2022-2026 z dochodów własnych gminy, uzyskanych 

z wpływów z podatku od nieruchomości. 
3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty pożyczki będą określone w umowie zawartej 

pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2021 roku w
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy.

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z uchwaleniem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
na rok 2021 z planowanym deficytem w wysokości 6 783 044,00 zł, który zaplanowano
sfinansować przychodami z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Środki z zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki zostaną wydatkowane na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Targówka cześć południowa (etap IV), ujętej w planie zadań
majątkowych na 2021 rok w dziale 010, rozdział 01010.

Spłaty pożyczki planuje się dokonać w okresie 5 lat tj. od 2022 r. do 2026 r. co zostało
uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 -2028.
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