
Uchwała Nr XXVI.179.2021 
Rady Gminy Słubice 
z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII.l59.2021 Rady Gminy Słubice 

z dnia 3 marca 2021 r., w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Słubice 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. 1) oraz art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje: 

W Uchwale Nr X X I I I . 159.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 3 marca 2021 r., 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Słubice na 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 kwotę „2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 

złotych/' zastępuje się kwotą „2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto 

tysięcy złotych)". 

na 2021 r. 

§1 

2. W § 3 „w latach 2022-2025" zastępuje się „w latach 2022-2027". 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. / / / 

1 Zmianę ustaw opublikowano w Dz. U. z 2020 r , poz. 1378, Dz. U. z-2021 r., poz. 1038. 

http://XXVI.179.2021


Uzasadnienie 

W dniu 3 marca 2021 Rada Gminy Słubice podjęła Uchwałę 

Nr X X I I I . 159.2021 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Słubice na 2021, z przeznaczeniem na 

zadanie pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie" 

(2.500.000,00 zł). 

W związku z otrzymanymi środami z „Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych" i po przeprowadzeniu przetargu na w/w zadanie planuje się zaciągnąć 

pożyczkę w wysokości 2.100.000,00 zł. 

Ponadto w niniejszej uchwale wydłużono termin spłat rat pożyczki do roku 

2027. Pożyczka, zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków 

NFOŚiGW" może być częściowo umorzona pod warunkiem m.in. potwierdzenia 

zachowania trwałości przedsięwzięcia tj. 3 lata od daty zakończenia zadania. 

Warunkiem częściowego umorzenia do 50% wypłaconej kwoty pożyczki jest 

min. 50% spłata kapitału, która nie powinna przypadać wcześniej niż termin 

zachowania okresu trwałości. Mając na uwadze możliwość częściowego 

umorzenia pożyczki zasadnym jest jej rozłożenie na większą ilość rat tak, aby 

spłata 50% kapitału przypadła w roku 2024, a kolejne 50% w następnych 3 latach. 

Przewodniczmy Rady 

Sławomir• Zemry Januszewski 


