
 
 
 

UCHWAŁA NR 58/IX/11 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2    
i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240            
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2011 r. poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 249.000,00 zł                 
(słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy zł.) na następujące zadania inwestycyjne: 
 

− „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku  przy            
ul. Armii Krajowej 3” – kwota 172.000,00zł, 

− „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy              
ul. Mickiewicza 8”. – kwota 77.000,00 zł. 

 
§ 2. Prawne zabezpieczenie uzyskanej poŜyczki wraz z oprocentowaniem i innymi 

kosztami stanowi weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 
 

§ 3. Spłata rat kapitałowych zaciągniętej poŜyczki nastąpi w latach 2012-2015              
i zostanie pokryta z dochodów własnych Powiatu – udziałów w podatku dochodowym od 
osób fizycznych. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie        
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Jacek Czarnowski 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 

Istnieje moŜliwość pozyskania preferencyjnej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie następujących 
zadań inwestycyjnych: 

 
1. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku                    

przy ul. Armii Krajowej 3”. Koszt powyŜszego zadania wynosi 574.777 zł brutto, przy 
czym kwota poŜyczki z WFOŚiGW stanowi 29,92 %, tj. 172.000,00 zł brutto.   

 
2.  „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy             

ul. Mickiewicza 8”. Koszt całkowity powyŜszego zadania wynosi 257.534 zł brutto, 
przy czym kwota poŜyczki z WFOŚiGW stanowi 29,90%, tj. 77.000,00 zł brutto.   
 
W związku z powyŜszym zmniejsza się wysokość planowanego do zaciągnięcia               

w roku 2011 kredytu, a wprowadza poŜyczkę, która pokryje planowany deficyt budŜetowy           
i będzie przeznaczona na w/w zadania. Oprocentowanie poŜyczki wynosi 3,5%,                            
a zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Planuje się 
spłatę poŜyczki w latach 2012-2015, po uwzględnieniu roku karencji. 

 
Mając na względzie powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 
Wiceprzewodniczący Rady 

Jacek Czarnowski 
 


