
UCHWAŁA NR 762/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w związku

z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".»

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
póz. 920 oraz z 2021 r. póz. 1038), art. 89 ust. l pkt 2, art. 262 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz.305 i 1535) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXX/223/2020 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok
uchwala się, co następuje:

§ l. Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w kwocie 788.550,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) na pokrycie
planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie
Powiatu Łowickiego".

§ 2. Pożyczka wymieniona w § l zostanie spłacona w latach 2022 - 2027.
§ 3. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżecie Powiatu Łowickiego w latach,

w których przypadają spłaty rat pożyczki.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową.
§ 5. Wskazuje się Starostę — Marcina Kosiarka i Wicestarostę — Piotra Malczyka jako właściwych

do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki, o której mowa w § l.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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