UCHWAŁA NR 222/XI/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie pożyczki długoterminowej.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”c” i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.2019, poz.506) oraz art.89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
tj. Dz.U. Nr 2017,poz. 2077 z poź zm.), Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zaciąga się w 2019 r. długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 100 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy na 2019 r. związanego z zakupem 1 samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla
OSP w Jazgarzewie.
2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2020-2029 w ratach kwartalnych.
§ 2.
Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 3.
Zaciągnięte zobowiązania finansowe zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy.
§ 4.
Uchyla się Uchwałę Nr 197/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019r w sprawie
zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki
długoterminowej.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Uzasadnienie
W związku z możliwością uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup 1 samochodu pożarniczego wraz
z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie, Gmina Piaseczno ubiega się
o udzielenie takiej pożyczki na ww. zadanie inwestycyjne z programu „Nadzwyczajne Zagrożenie
Środowiska”. Jednym z celów programu jest finansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji
ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Zadanie, które zamierza zrealizować Gmina Piaseczno
mieści się w ramach ww. programu
Celem prawidłowego sporządzenia wniosku o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW niezbędna jest
uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie.
Na terenie Gminy Piaseczna funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S”, w tym
4 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki te wykorzystują 11 pojazdów
pożarniczych.
Stan wyposażenia w pojazdy pożarnicze jednostek OSP w Gminie Piaseczno jest zróżnicowany
odnośnie wieku i stanu technicznego. Średni wiek pojazdów OSP wynosi 16 lat.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie dysponuje 2 samochodami pożarniczymi. Jeden
z pojazdów jest z roku 2015, a drugi z 2005.
Jednostka OSP Jazgarzew jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
i wykazuje się bardzo wysoką aktywnością w zwalczaniu zagrożeń.
W latach 2017- 2018 wyjeżdżała do działań ratowniczych 352 razy.
Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Jazgarzewie
znacznie podniesie jej możliwości operacyjne i zdolności zwalczania zagrożeń dla ludzi, mienia
i środowiska na terenie Gminy.
Istotnym czynnikiem determinującym potrzebę zakupu nowego samochodu pożarniczego jest wiek
samochodu oraz pojawiające się na rynku problemy z częściami zamiennymi oraz usługami
remontowymi dla tej marki pojazdu (Star), którą używa ta jednostka.
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