
UCHWAŁA NR XIX/152/2020 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości 360.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie 
Mazowieckim”. 

§ 2. Źródłem dochodów, z którego pożyczka zostanie spłacona są dochody z tytułu udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych, a zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco. 

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w okresie od 2021 r. do 2026 r., począwszy od 2021 roku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Dariusz 
Artur Miecznikowski 
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/152/2020

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lutego 2020 roku

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

Przedmiotowa uchwały dotyczy planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w 2020 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na zadanie inwestycyjne
pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim”.

Wysokość planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz terminy spłaty ustalono
uwzględniając możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ustawowych
ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy
o finansach publicznych zawarty w WPF Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020-2026 osiąga
we wszystkich okresach prawidłowy poziom.
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