
     Uchwała Nr III/15/2014
Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XL/228/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 
stycznia  2014  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 p.pkt c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )   oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27  
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885  ze zmianami) 
Rada Gminy Szczytniki uchwala, co następuje:

 
§ 1.
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Postanawia  się  zaciągnąć  długoterminową  pożyczkę  z  Narodowego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  w  2015  roku  do  kwoty 
876.950,00 zł( słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 
zł  )  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.  „Rozwój  infrastruktury  wodno  –  ściekowej 
poprzez  budowę  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni  ścieków  na  terenie 
Gminy Szczytniki”.
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XL/228/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 
stycznia  2014  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Art.  18 ust.  2 pkt  9 ppkt c ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym  (  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594  ze  zmianami)  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 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z  
2013 r. poz. 885 ze zmianami)   upoważnia  jednostki samorządu terytorialnego do 
zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

W związku z powyższym postanawia się zmienić uchwałę nr XL/228/2014 z 
dnia 27 stycznia 2014 roku doprowadzając do zgodności z planowanymi przychodami 
w uchwale budżetowej.
Realizacja  przedsięwzięcia  pn.  ,,Rozwój  infrastruktury  wodno – ściekowej  poprzez 
budowę  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni  ścieków  na  terenie  Gminy 
Szczytniki,, na które to planowana jest pożyczka nastąpi w 2015 roku.


