
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 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 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 6 988 782,19 zł (słownie: sześć milionów 
dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 
i 19/100), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, w związku 
z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach 
wraz z salą gimnastyczną”, realizowanego w ramach następujących zadań budżetu Gminy: 

1) Przebudowa wraz z rozbudową sali gimanstycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach, 

2) Termomodernizacja szkoły w Michałowicach. 

2. Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem „in blanco” wraz z deklaracja wekslową. 

3. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty pożyczki będą określone w umowie zawartej pomiędzy 
Gminą Michałowice, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

4. Zobowiązania finansowe, jakie powstaną w wyniku uzyskania pożyczki, zostaną pokryte 
z dochodów własnych budżetu Gminy Michałowice. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 

 

Gmina Michałowice ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach wraz z salą gimnastyczną” w formie pożyczki ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu  „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej 
oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” - nr programu: OA-1.  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynku głównego Szkoły 
Podstawowej w Michałowicach oraz sali gimnastycznej. 

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Gminy Michałowice o podjęcie uchwały 
o przedstawionej treści. 
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