
Uchwała Nr 234/XXII1/2020
Rady Miejskiej w Serocku

7, dnia 27 maja 2020r.

w sprawie zaciqgnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.811.094 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. l 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 2019r. poz. 869), Rada
Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§1

l. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 2020 - 2021 w wysokości 2.811.094 zł
(słownie: dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote),
w następujących transzach:
- 2020r~ - 1.686.003 zł,
- 2021r. -1.125.091 zł,

2. Pożyczkę, o której mowa w ust. l przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta i Gminy Serock w latach 2020 - 2021, w związku z wydatkiem
inwestycyjnym pn.: " Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska" ujętym w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta iGminy Serock.

§2

1. Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2021 - 2031.
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.



Uzasadnienie do
Uchwala Nr 234/XXIII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 maja 2020r.

w sprawie zaciqgnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.811.094 zł

Proponuje się zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody
Serock ul. Nasielska" w kwocie 2.811.094 zł (słownie: dwa" miliony osiemset jedenaście
tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote), w dwóch transzach: 2020r. - 1.686.003 zł,
2021r.:_ 1.125.091 zł.
Splata rat pożyczki następować będzie w tatach 2021 - 203 i, a okres karencji w spłacie liczony
jest od wypłaty pierwszej transzy pożyczki (IV kwartał 2020r.), lecz nie może być dłuższy niż
6 miesięcy.
Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie w wysokości WIBOR - 3M,
lecz nie mniej niż 2%. Gmina ma prawo ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki "
w wysokości do 30% wnioskowanej pożyczki na warunkach obowiązujących w programie.

Możliwość zaciągnięcia pożyczki przez gminę wynika z art. 89 ust. l pkt. 2 ustawy
o finansach publicznych, który stanowi iż jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać
kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy o samorządzie
gminnym, który mówi że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących
zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa
wart. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Struktura pożyczki została dopasowana do możliwości finansowych Miasta iGminy Serock,
a w szczególności do struktury spłaty już posiadanego długu.
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