
Uchwała  Nr .............. 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do przyjęcia  dotacji 

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 10 oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym (  Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,  poz.220, Nr 62,  poz.558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80,  poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. 
Nr  102,  poz.1055,  Nr  116,  poz.1203,  Nr  167,  poz.1759;  z  2005r.  Nr  172,  poz.1441,  Nr  175, 
poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173,  poz.1218;  z  2008r.  Nr  180 poz.1111,  Nr  223 poz.1458;  z  2009r.  Nr  52  poz.420,  Nr  157 
poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 
117  poz.679,  Nr  134  poz.777,  Nr  149  poz.887,  Nr  217  poz.1281)  Rada  Miasta  uchwala  co 
następuje:

§1.  Upoważnia  się  Burmistrza  Miasta  do  przyjęcia  dotacji  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 1.157.468,00zł z przeznaczeniem na  realizacje 
inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej m. Hajnówka”. 
 
§2.  Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

   Eugeniusz Saczko



Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie:
1) upoważnienia Burmistrza Miasta do przyjęcia dotacji
2) upoważnienia Burmistrza Miasta do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających 

planowane do zaciągnięcia  kredyty i pożyczki  
Gmina Miejska Hajnówka ubiega się o dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności  publicznej”  ze  środków  NFOŚiGW w formie  dotacji  w  kwocie  1.157.468zl  oraz 
pożyczki  w wysokości  2.147.052zł.   Całkowity koszt  przedsięwzięcia:  3 873 433,26 zł,  w tym: 
koszty kwalifikowane: 3 858 225,57 zł; koszty niekwalifikowane: 15 207,69 zł. Dofinansowanie w 
formie  pożyczki  stanowi  55,65%  kosztów  kwalifikowanych  przedsięwzięcia.  Pożyczka  będzie 
oprocentowana  w wysokości  WIBOR 3 M plus  0,5p.p  marży.  i  spłacana  w latach  2014-2021. 
Natomiast dotacja w kwocie 1 157 468zł   zostanie sfinansowana ze środków zgromadzonych na 
subkoncie  Rachunku  Klimatycznego.  Przy  czym  wysokość  dotacji  z  ww.  środków  nie  może 
przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych zrealizowanego przedsięwzięcia.  Termomodernizacją 
objęto  zostanie  budynek  Zespołu  Szkól  Nr  3,  Szkoła  Podstawowa  Nr  3,  Przedszkole  Nr  3  z  
oddziałami integracyjnymi,  Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi przy ul.  Reja,  budynek 
dydaktyczny przy ul. Piłsudskiego 8 oraz budynek  przedszkola Nr 5 przy ul. A. Krajowej. Termin 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia 30.11.2012r.. 
Warunkiem  koniecznym  do  zawarcia  umowy   na  dofinansowanie  z  NFOŚiGW  jest  m.in. 
przedłożenie  dokumentu  upoważniającego Burmistrza  Miasta  do przyjęcia  dotacji  w określonej 
wysokości   oraz  upoważnienia  do  podpisania  zobowiązań  wekslowych  zabezpieczających 
planowaną do zaciągnięcia pożyczkę.
Ponadto upoważnienie Burmistrza niezbędne będzie w momencie zawieranie umowy z bankiem 
udzielającego kredytu, który został zaplanowany  w budżecie na 2012 rok w kwocie 3.586.700 z 
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu  oraz na spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
kredytów.

Burmistrz Miasta 

   Jerzy Sirak


