
UCHWAŁA NR 589/LV/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

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 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 91, art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.),Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 2022r. na 
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymska w Serocku w zakresie 
przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów” w ramach 
zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock pn.: „Budowa 
ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska” w kwocie 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion zł) w celu 
sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock. 

§ 2. 1. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2023 – 2027. 

2. Spłata rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami następować będzie z podatku 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 i Gminy Serock. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 589/LV/2022 
Rady Miejskiej w Serocku  

z dnia 27 lipca 2022r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej  

Proponuje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 180752W ul. Zakroczymska w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki 
rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów” w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock pn.: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. 
Zakroczymska” w kwocie 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion zł). 

Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2023 - 2027, gdzie rok 2022 będzie rokiem karencji. 

Dla realizacji przedsięwzięć ujętych w Regulaminie Przeprowadzania Konkursów w Celu Udzielania 
Pożyczek, Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie w wysokości stanowiącej równowartość WIBOR 3-
miesięcznego w stosunku rocznym, jednak nie mniej niż 2,5%. Fundusz nie pobiera prowizji za udzielenie 
pożyczki ani za jej przedterminową spłatę. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki będzie weksel in blanco wraz 
z deklaracją wekslową. 
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