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

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
gminy w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. ”c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) i art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) – Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Budownictwo energooszczędne. Część 2) 
PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej w wysokości 2 769 750,00 zł (słownie: 
dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), 
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku, w związku 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach” – 
całkowity koszt inwestycji 19 966 856,73 zł, koszty kwalifikowalne wynikające z warunków 
konkursu: 4 616 250,00 zł. 

2. Pożyczka wypłacona będzie w roku 2022. 

3. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2023 -2028. 

4. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją 
wekslową. 

5. Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice. 

§ 2.  

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

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W związku z możliwością uzyskania dotacji i pożyczki z NFOŚiGW oraz niedostateczną ilością 
własnych środków finansowych na realizację zadań własnych Gminy i planowanym deficytem 
budżetu Gminy na 2022 rok uznano, iż dla zadania „Budowa energoefektywnego przedszkola  
w Regułach” zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie: 2 769 750,00 zł (słownie: dwa 
miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). W dniu 26 czerwca 
2021 roku dla ww. zadania Gmina Michałowice złożyła do dofinansowania wniosek w ramach 
Programu Priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK   – Niskoemisyjne 
budynki użyteczności publicznej”. Program skierowany jest na finansowanie realizacji budynków 
o podwyższonym standardzie w zakresie energooszczędności. Dofinansowanie udzielane jest 
w formie dotacji i pożyczki (na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M, 
nie mniej niż 1% w skali roku). Pozyskanie dotacji bez zaciągnięcia pożyczki nie jest możliwe. 
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  
Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku ubiegania się także o dotację intensywność dofinansowania w formie pożyczki będzie 
traktowana jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych ponad kwotę dotacji.  Minimalny 
udział procentowy pożyczki w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia nie może być niższy niż 
udział procentowy dotacji w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia. Okres kwalifikowalności 
kosztów od 01.01.2017 r. do 30.06.2025 r. czyli dla inwestycji już rozpoczętych przetargowo 
i inwestycyjnie.  Pożyczka gminy Michałowice liczona dla wydatków kwalifikowanych objętych 
pożyczką na warunkach preferencyjnych po weryfikacji kosztów przez NFOŚiGW stanowi kwotę: 
4 616 250,00 zł, w tym: 

- kwota pożyczki na warunkach preferencyjnych:  2 769 750,00 zł 

- kwota dotacji: 1 846 500 zł 
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