U C H W A Ł A nr 67 / VIII / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r.,
poz. 2077 ze zm.) – Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się zaciągnąć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminową pożyczkę w łącznej
wysokości 3.456.123,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć
tysięcy sto dwadzieścia trzy złote), w tym: w 2019 roku w kwocie 1.758.232,00
zł i w 2020 roku w kwocie 1.697.891,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina w związku z
planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu oświetlenia
ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania
oświetleniem na terenie miasta Gostynina.
§2
Zobowiązanie z tytułu pożyczki zostanie pokryte z dochodów gminy z
podatku dochodowego od osób fizycznych.
§3
Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2034.
§4
Zabezpieczenie spłaty pożyczki zostanie określone w umowie pożyczki.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE
do uchwały nr 67/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Miasta Gostynina.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jednostki
samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu jednostki. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o
samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek.
W uchwale nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019
roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 nr 38/V/2018 z
28 grudnia 2018 roku określono deficyt budżetu w kwocie 2.555.013,06 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie
1.758.232,00 zł i z wolnych środków w kwocie 796.781,06 zł.
Kwota pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku mieści się w limicie
zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu,
ustalonego w uchwale nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca
2019 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 nr
38/V/2018 z 28 grudnia 2018 roku.
Powyższa pożyczka zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu,
powstałego w związku z planowaną realizacją w latach 2019-2020 przedsięwzięcia pn.
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy,
sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina.
W uchwale nr 66/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019
roku zmieniającej uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035:
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku określono deficyt budżetu w
kwocie 1.697.891,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.697.891,00 zł i ujęto przychody z tytułu
powyższej pożyczki oraz jej spłatę,
 w Wykazie Przedsięwzięć uwzględniono limity wydatków na realizację
przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem

redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta
Gostynina, w tym w roku 2019 w kwocie 1.758.232,00 zł i w roku 2020 w kwocie
1.697.891,00 zł.








Charakterystyka planowanej pożyczki:
pożyczkodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie,
pożyczka w PLN,
okres kredytowania do 15 lat, w tym karencja w spłacie pożyczki do 1 roku od
wypłaty ostatniej transzy pożyczki,
spłata pożyczki i odsetek w okresach kwartalnych,
oprocentowanie 1% w skali roku,
możliwość umorzenia pożyczki do 10% wypłaconej kwoty.
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