
Uchwala Nr 364/XXXIV/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 czerwca 2017r. 

w sprawie zaciqgniqcia poaczki dlugoterminowej z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony 
$rodowiska 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 samonqdzie grninnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z pbh .  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. zrn.), 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Zaciqga siq pokyczkq dlugoterminowq z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w 2017r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budketu 
Miasta i Gminy Serock w zwipku z wydatkiem inwestycyjnym pn. ,,Poprawa efektywnosci 
energetycznej na terenie gminy w miejscowo6ciach: Boleslawowo, Ludwinowo Z e d s k i e ,  
Swiqcienica, Kania Nowa, Serock" w kwocie 223.000 zl. (slownie: dwieBcie dwadzie6cia trzy tysiqce 
zlotych). 

1. Splata rat po2yczki nWpowa6 bqdzie w latach 201 8 - 2022. 
2. ~rbdlem dochodu, z ktbrego zostanie sptacona pokyczka bqdzie podatek od nieruchomo6ci. 

Wyraia siq zgodq na zabezpieczenie sptaty pokyczki w formie weksla ,,in blanco" wraz 
z deklaracjq wekslowq. 
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Wykonanie uchwaly powierza siq Bunnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do 
Uchwaiy Nr 3641XXXIV12017 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 czerwca 2017r. 

w sprawie zaciqgniqcia poQczki dlugoterminowej z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony $rodowiska 
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. ,,Poprawa efektywnoici 
energetycznej na terenie grniny w miejscowoSciach: Boleslawowo, Ludwinowo Zegrzfiskie, 
Swiqcienica, Kania Nowa, Serock" w kwocie 223.000 zl. (slownie: dwieScie dwadzieScia trzy tysiqce 
ziotych). 

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

Dla realizacji przedsiqwziqC ujqtych programie ,,Modernizacja oSwietlenia elektrycznego", 
Fundusz udziela pokyczek, stosujqc preferencyjne oprocentowanie w wysokoSci 0,9 s.r.w., nie rnniej 
ni8 2% w stosunku rocznym. 

Grnina ma prawo ubiega6 siq o czeiciowe umorzenie poiyczki w wysokoSci od 10% do 40% 
kwoty wnioskowanej pokyczki, po splacie 50% zaciqgniqtej poQczki, po uprzednim spehieniu 
wszystkich w d 6 w  kwalifikujqcych pogczkq do czeSciowego umorzenia. 


