
UCHWAŁA NR XLIX / 263 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz.305 ze zm.) Rada Gminy Szczytniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu  w 2023 roku do kwoty 363.353,52 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta 
pięćdziesiąt trzy zł 52/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku  na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz 
z montażem OZE i wymianą oświetlenia,,. 

§ 2. Spłata pożyczki wraz z odsetkami następować będzie z dochodów własnych Gminy Szczytniki 
w latach 2024 – 2029. 

§ 3. Prawne zabezpieczenie zwrotu pożyczki wraz z odsetkami stanowić będzie weksel własny „in blanco”  
wraz z deklaracją wekslową. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały nr XLIX / 263 / 2022 
Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 28 lipca 2022 roku 
 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu 

 
 Art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w 
sprawach majątkowych gminy dotyczących zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych, natomiast 
art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 
zm.) upoważnia jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu. 
 W związku z powyższym postanawia się zaciągnąć pożyczkę do wysokości 363.353,52 zł w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Zaciągnięcie pożyczki pozwoli sfinansować zadanie inwestycyjne pn. „ „Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia,,.   
Spłatę pożyczki planuje się na lata 2024 - 2029 z dochodów własnych gminy. 
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.  
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