
Uchwala Nr 362/XXXIV/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 czerwca 2017r. 

w sprawie zaciqgnigcia poeczki dlugoterminowej z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony 
drodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorzqlzie grninnym (Dz.U. z 201 6r. poz. 446 z p6h. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 91, art. 94 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z poh .  zm.), 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 
-------------- 

-- 

9 1  

Zaciqga siq po2yczkq dlugoterrninowq z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony hrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w 2017r. z przenaczeniem na sfmansowanie planowanego deficytu budketu 
Miasta i Gminy Serock w zwi- z wydatkiem inwestycyjnym pn. ,,Budowa wodociqgu Borowa 
G6ra - Jadwisin" w kwocie 232.000 zl. (slownie: dwieScie trzydzie4ci dwa tysiqce zlotych). 

1. Splata rat pozyczki nas9powaC bqdzie w latach 20 1 8 - 2022. 
2. &dl-em dochodu, z kt6rego zostanie splacona poiyczka bgdzie podatek od nieruchomo4ci. 

Wy- siq zgodq na zabezpieczenie splaty pozyczki w fonnie weksla ,,in blanco" wraz 
z deklaracjq wekslowq. 

9 4 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr 362/XXXIV/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 czerwca 2017r. 

w sprawie zacirtgnipcia poiyczki dlugoterminowej z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowisku 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Proponuje siq miqgnigcie po2yczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska mi Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizacjq zadania pn. ,,Budowa wodociqgu Borowa G6ra - 
Jadwisin" w kwocie 232.000 zl. (slownie: dwieicie trzydziegci dwa tysiqce zlotych). 

Splata rat poiyczki nastqpowad bqdzie w latach 2018 - 2022, gdzie rok 2017 bedzie rokiem 
karencji. 

Dla realizacji przedsiqwziqC ujqtych programie ,,Zadania z zakresu gospodarki wodnej", 
Fundusz udziela poqczek, stosujqc preferencyjne oprocentowanie w wysokoici 0,9 s.r.w., nie rnniej 
niz 2% w stosunku roc-. 


