UCHWAŁA NR 397/VIII/31/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 8 września 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2,
art. 90 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na zaciągnięcie w roku 2022 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej w kwocie do 5 milionów zł (słownie:
pięć milionów złotych) w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska" część 1)
Adaptacja do zmian klimatu.
§ 2. Pożyczka, o której mowa w § 1 uchwały, przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego
deficytu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku w zakresie sfinansowania inwestycji pod
wspólną nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Konstancin –Jeziorna”.
§ 3. 1. Pożyczka określona w § 1 uchwały zostanie spłacona, w ratach, w latach 2022 – 2028.
2. Spłata rat pożyczki oraz odsetek następować będzie z dochodów własnych gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 4. Szczegółowe warunki dotyczące pożyczki będą określone w umowie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska.
§ 5. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do czynności prawnych polegających na
na zaciągnięciu pożyczki i ustanowieniu jej zabezpieczenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Agata Wilczek
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 397/VIII/31/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
8 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
programem priorytetowym „Klimatyczne Uzdrowiska”, skierowanym wyłącznie do gmin o statusie
uzdrowisk, Gmina Konstancin-Jeziorna zamierza skorzystać z części 1 tego programu pn.: Adaptacja
do zmian klimatu. Zgodnie z regulaminem części 1 programu możliwe jest pozyskanie finansowania
na realizację przedsięwzięć dotyczących budowy sieci wodociągowych. NFOŚiGW udziela na
realizację tego typu zadań wsparcia finansowego w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach,
z możliwością umorzenia jej części.
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach programu są koszty poniesione w okresie od 01.01.2021 do
30.11.2025 roku.
Jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o pożyczkę jest uchwała Rady Miejskiej o
zaciągnięciu długoterminowej pożyczki w NFOŚiGW. Uchwała ta będzie podlegała zaopiniowaniu
przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach środków pozyskanych z pożyczki:
1. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części
gminy Konstancin-Jeziorna;
2. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północnowschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
3. Projekt i budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Czarnowie.
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