
UCHWAŁA NR LII/544/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 r. na 
wsparcie wykonania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności 

publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 

2 150 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), wypłacanej w 3 ratach:
- w  2018 r. w wysokości 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- w 2019 r. w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion  pięćset tysięcy złotych);
- w 2020 r. w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

2. Pożyczka, o której mowa w § 1 ust. 1 przeznaczona zostanie na wsparcie realizacji 
przedsiewzięcia: "Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych 
budynków mieszkalnych".

§ 2. 

Pożyczka, o której mowa w § 1 zostanie spłacona z dochodów własnych Gminy w latach 
2020-2029.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwała związana jest z planowanym procesem aplikowania przez
Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o wsparcie pożyczką
zadań termomodernizacyjnych przy budynkach mieszkalnych w Swarzędzu.

Pozytywna ocena dokumentacji aplikacyjnej dokonana przez Bank Gospodarstwa
Krajowego pozwoli na uruchomienie środków finansowych w ramach pożyczki Jessica 2
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Warunki pożyczki uzależnione są, przede wszystkim, od osiągnięcia efektywności
energetycznej na określonym poziomie w wyniku kompleksowej realizacji zakładanych
zadań termomodernizacyjnych.
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