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Projekt

z dnia  14 czerwca 2000 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 14 czerwca 2000 r.

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 
1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 1)Udziela się poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie do kwoty 200.000,00 zł 
(słownie: dwieście tysięcy złotych) na zaciągnięcie z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

2)Kwota poręczenia obejmuje kapitał wraz z należnymi odsetkami. 

3)Każda spłata raty pożyczki zmniejsza odpowiedzialność poręczyciela. 

§ 2. Ustala się termin obowiązywania poręczenia na okres 2011 - 2015 roku. Z tego do spłaty w: 

a) 2011 rok - 40.000,00 zł 

b) 2012 rok - 40.000,00 zł 

c) 2013 rok - 40.000,00 zł 

d) 2014 rok - 40.000,00 zł 

e) 2015 rok - 40.000,00 zł 

§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia bedą dochody Gminy z tytułu 
podatku od nieruchomości i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie uzyskała w roku bieżącym dwie dotacje (z Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Wojewódzkiego Związku OSP) w wysokości 150.000,00 zł każda na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Również w budżecie Gminy została zaplanowana dotacja w wysokości 187.000,00 zł na zakup wyżej 
wymienionego samochodu. W celu zrealizowania zakupu tego samochodu Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mszczonowie będzie zaciągać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie pożyczkę uzupełniającą do kwoty 200.000,00 zł. Wymogiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest udzielenie poręczenia wyżej wymienionej pożyczki przez 
Gminę. 


