
           Projekt 

Uchwała Nr………2015 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 24 czerwca 2015 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 

Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR – Energooszczędne Budynki 

Użyteczności Publicznej, na realizację  zadania „ Budowa budynku Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz 

zagospodarowanie terenu”   

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 89 ust.1 pkt.2, art. 90 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Rada Gminy  uchwala 

co następuje: 

      § 1 

1. Zaciąga się  długoterminową pożyczkę, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 
2015 rok ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 
8 420 000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Przeznaczeniem pożyczki jest finansowanie wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją 
zadania  „ Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w 
miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”  w latach 2014-2017. 

3. Uruchomienie środków pożyczki w kwocie 8 420 000,00 zł nastąpi w dwóch transzach: w 2015 roku 
(95%), kwota 7 999 000,00 zł, a w 2017 roku (pozostałe 5%), kwota 421 000,00 zł. 

4. Pożyczka będzie spłacana w latach 2016-2026, zgodnie z harmonogramem: w roku 2016 kwota 
770 000,00 zł, od  2017 roku do 2026 roku, rocznie kwota 765 000,00 zł, .  

5. Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem „in blanco”  z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją 
wekslową  

      § 2 

1. Zobowiązania finansowe jakie powstaną w wyniku uzyskania pożyczki zostaną pokryte z 

dochodów własnych gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych. 

2. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do zawarcia umowy o udzielenie pożyczki. 

      § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

      § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


