
UCHWAŁA NR XXX/251/20 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c" oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 261 i art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175; 
z 2018 r. poz. 2245) oraz uchwały Rady Gminy Andrespol Nr XVII/156/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2020 rok - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi na lata 2020 - 2021  do kwoty 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), 
z tego: 

᠆ w roku 2020 do kwoty 400 000,00 zł, 

᠆ w roku 2021 do kwoty 1 100 000,00 zł. 

2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 przeznaczona będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Andrespol w latach 2020 i 2021. 

§ 2. Środki finansowe o których mowa w § 1 ust. 1, przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny” w ramach zadania: „Budowa 
kanalizacji na terenie gminy Andrespol”. 

§ 3. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych Gminy pochodzących z udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych w latach 2021-2030. 

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
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