
 Uchwała nr XXXII/188/2013 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 23.07.2013 roku 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594) oraz art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje: 

§1 

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014  r.  w  kwocie 382 542,00 zł. 

(słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych) na 

realizację przedsięwzięcia pn „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola 

Samorządowego w Stawiszynie Filia w Petrykach” oraz „ Termomodernizacja budynku 

Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku”.  

§2 

1. Pożyczka spłacona zostanie z dochodów własnych Gminy i Miasta Stawiszyn. 

2. Prawnym zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco. 

3. Ustala się termin spłaty pożyczki w latach 2016-2019 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

 

 

 

 



USASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXII/188/2013 

RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE 

z dnia 23.07.2013 roku 

 

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2013, poz.594) do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Stawiszynie należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zaciągania 

długoterminowych pożyczek i kredytów. 

Zaciąganie pożyczki w kwocie 382 542,00 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma na celu realizację zadań inwestycyjnych                              

pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego  w Stawiszynie 

Filia w Petrykach” oraz „ Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola 

Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku” w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta 

Stawiszyn, oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków”. 

Podpisanie umowy pożyczki nastąpi w 2013 roku po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW                      

w Warszawie wymaganych dokumentów oraz po przedłożeniu stosownej uchwały Rady 

Miejskiej w Stawiszynie, wyrażającej zgodę na zaciągnięcie przez Gminę i Miasto  Stawiszyn 

niniejszej pożyczki. 

Warunki zaciągnięcia pożyczki są następujące: 

1) Kwota pożyczki- 382 542,00 zł., 

2) Oprocentowanie pożyczki- WIBOR 3M+50 pkt. bazowych 

3) Karencja w spłacie pożyczki- do 29.06.2016 r. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


