
          DRUK NR 1668 

 

Uchwała Nr _______/_____/2021 
Rady  Powiatu Drawskiego 

z dnia ___ lutego  2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach  publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu 

Drawskiego, uchwala co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 652.000,00 zł z przeznaczeniem 

na dofinansowanie w latach 2021-2036 zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa 

i modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody na terenie Szpitala Powiatowego 

w Drawsku Pomorskim”. 

 

§ 2. 1. Środki na spłatę pożyczki będą pochodzić z dochodów budżetu Powiatu w latach  

2022-2036. 

2. Pożyczka zostanie spłacona do 31.12.2036 roku. 

 

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Drawskiego do zawarcia umowy pożyczki 

w wysokości 652.000,00 zł z Narodowym Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na warunkach określonych w uchwale. 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Drawskiego do wystawiania weksla „in blanco” 

stanowiącego formę zabezpieczenia spłaty zaciągniętej pożyczki. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego . 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodnicząca  Rady  

               Urszula Ptak   



      

     

  Uzasadnienie  do uchwały Rady Powiatu Drawskiego  

        Nr ____/_____/2021 z dnia    lutego 2021 r.    

 

 

 

 

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

W 2021 roku Powiat Drawski przystąpił do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 

i modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody na terenie Szpitala Powiatowego 

w Drawsku Pomorskim”, jednocześnie wystąpił z wnioskiem o udzielenie pożyczki 

z NFOS i GW. 

Przyznana Powiatowi pożyczka w wysokości 652.000,00 zł - zostanie przekazana 

w 2021 roku.  

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2022- 2036 w kwotach:  

w roku 2022 w wysokości 43.560,00 zł  

w latach 2023-2036 w wysokości po 43.460,00 zł 

 

 

 Sporządziła : Joanna Andrykowska 

 
 


