
Uchwala Nr 701IX/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaciqgnięcia potyczki długoterminowej Z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska 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 samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 89 ust. l pkt. 2, art. 91, art. 94 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późno zm.),
Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki
Wodnej w Warszawie w 2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Miasta i Gminy Serock w związku z wydatkiem inwestycyjnym pn. .Budowa kanalizacji sanitarnej
Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 12514, 154/2, 154/7" w kwocie
250.000 zł, (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§2

l. Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2020 - 2024.
2. Źródłem dochodu, z którego zostanie spłacona pożyczka będzie podatek od nieruchomości.

§3

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla "in blanco" wraz
z deklaracją wekslową,

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iGminy Serock.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr 70/lX/2019

Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Proponuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
iGospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji
sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7"
w kwocie 250.000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2020 - 2024, gdzie rok 2019 będzie rokiem
karencji.

Dla realizacji przedsięwzięć ujętych programie OW - 1 .Zadania z zakresu ochrony wód",
Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w wysokości 0,9 S.f.W., nie mniej
niż 1,5% w stosunku rocznym. Gmina ma prawo ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki
w wysokości od 10% do 20% kwoty wnioskowanej pożyczki na warunkach obowiązujących
w programie, po uprzednim złożeniu wniosku o częściowe umorzenie.
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