
UchwaZa Nr 363JXXXIVl2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 czerwca 2017r. 

w sprawie zaciqgnifcia poZyczki dlugoterminowej z Wojewddzkiego Fundrcstu Ochrony 
srodowiska 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 sarnorqdzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z p6in. 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 p6in. zm.), 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Zaciqga siq po2yczkq dlugoterminowq z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w 2017r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budketu 
Miasta i Grniny Serock w zwiqzku z wydatkiem inwestycyjnym pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
Borowa - G6ra - Stasi Las I1 etap" w kwocie 228.000 zl. (slownie: dwieicie dwadzieScia osiem 
tysiqcy zlotych). 

1. Splata rat poiyczki nastqpowa6 bqdzie w latach 201 8 - 2022. 
2. ~r6dlem dochodu, z kt6rego zostanie splacona pokyczka bqdzie podatek od nieruchomoici. 

Wymh siq zgodq na zabezpieczenie splaty poiyczki w formie weksla ,,in blanco" wraz 
z deklaracjq wekslowq. 
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Wykonanie uchwdy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Grniny Serock. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr 363lXXXIVl2017 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 czerwca 2017r. 

w sprawie zaciqgnigcia poiyczki dhgoterminowej z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony ~rodowisb  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Proponuje siq zaciqgniqcie pokyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska mi Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizacjq zadania pn. . ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
Borowa - G6ra - Stasi Las I1 etap" w kwocie 187.000 zi. (slownie: sto osiemdziesiqt siedem tysiqcy 
ziotych). 

Splata rat pokyczki nastqpowa6 bqdzie w latach 2018 - 2022, gdzie rok 2017 bqdzie rokiem 
karencji. 

Dla realizacji przedsiqwziqC ujqtych programie ,,Zadania z zakresu ochrony wbd", Fundusz 
udziela povczek, stosujqc preferencyjne oprocentowanie w wysokoSci 0,9 s.r.w., nie rnniej ni8 2% 
w stosunku rocznym. 

Gmina ma prawo ubiegak siq o czqiciowe urnorzenie poiyczki w wysokodci od 10% do 50% 
kwoty wnioskowanej pokyczki, po splacie 50% zaciqgniqtej poiyczki, po uprzednim spelnieniu 
wszystkich warunk6w kwalifikujqcych pogczkq do cz~dciowego urnorzenia. 


