UCHWAŁA NR XIX/212/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.594), art.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.: z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152,
poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386,
Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz.1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013
w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) na realizację zadania pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rębielcz, Żelisławki i Kleszczewko", zgodnie z zawartą
umową o przyznanie pomocy Nr 00124-6921-UM1100103/11 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w ramach działania
"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
§ 3. Jako formę zabezpieczenia spłaty pożyczki ustala się własny weksel in blanco.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
Zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa umożliwi wyprzedzające finansowanie kosztów budowy kanalizacji
w Rębielczu, Żelisławkach i Kleszczewku, które zostaną refundowane ze środków UE. Pożyczki na ten cel są
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie pożyczki jest bardzo korzystne i jest równe 0,25
stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym
w miesiącu poprzedzającym kwartał uruchomienia transzy pożyczki (ok.1,12%).Ponadto pożyczka ta nie wchodzi
do wskaźnika długu gminy.
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