UCHWAŁA NR 129/XVI/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu
powierniczego województwa mazowieckiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Miasto Podkowa Leśna długoterminowej pożyczki
energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego na
sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z Budową Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej
w wysokości nieprzekraczającej kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w latach 20202021, zgodnie z przyjętym przedsięwzięciem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowa Leśna na
lata 2020-2040 oraz Uchwałą Budżetową Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok.
§ 2. Spłaty rat pożyczki oraz odsetek nastąpi w ciągu dwudziestu lat począwszy od roku 2020 do 2040.
Źródłem pokrycia spłat zaciągniętego zobowiązania pożyczki i odsetek będą dochody własne gminy z udziałów
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z wpłat z podatku od nieruchomości.
§ 3. Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki, o której mowa w § 1, będzie weksel „in blanco” wraz
z deklaracja wekslową oraz zabezpieczenie na hipotece nieruchomości na której realizowana jest inwestycja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna
Nr 129/XVI/2020 z dnia 2 kwietnia 2020
Miasto Podkowa Leśna planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w
Podkowie Leśnej”. Zadanie jest zadaniem wieloletnim ujętym w Wieloletniej Prognozie finansowej Miasta
Podkowa Leśna na lata 2020-2040 do realizacji w roku 2020 i 2021. Źródłem finansowania tego
przedsięwzięcia jest kredyt lub pożyczka, zgodnie z WPF.
W Październiku 2019 roku Mazowiecka Agencja Energetyczna uruchomiła mechanizm pożyczki
energetycznej, finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego.
Zważywszy na niskie, stałe oprocentowanie pożyczki na poziomie 1,93% z możliwością aplikowania o
obniżenie o 50%, co dawało by oprocentowanie na poziomie 0,97%, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
podjął decyzję o aplikowanie w naborze. W dniu 31 stycznia 2020 roku Miasto Podkowa Leśna złożyło
wniosek o pożyczkę energetyczną. Miasto Podkowa Leśna przeszło pozytywnie formalną weryfikację
wniosku. Warunkiem podpisania umowy o pożyczkę jest wyrażenie zgody Rady Miasta.
Przedsięwzięcie ujęte jest do realizacji w Budżecie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku oraz w WPF na lata
2020-2040 . Realizacja przedsięwzięcia jest planowana w dwóch latach tj. w 2020 i 2021 r. Spłaty
zadłużenia wraz z odsetkami rozpisano w WPF na lata 2020-2040.
Miasto Podkowa Leśna jest na etapie rozpatrywania ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na
budowę przedszkola. Obecnie musi zapewnić źródło finansowania zgodnie z uchwałą budżetową Miasta
Podkowa Leśna na 2020 rok i WPF na lata 2020-2040.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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