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             Uchwała Nr XL/213/2010 

             Rady Gminy RozdraŜew 

             z dnia 22 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 

ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) 

oraz art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 157, poz. 1240 z 2009 r.) Rada Gminy RozdraŜew uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1.Postanawia się zaciągnąć poŜyczkę z budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie  

   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa  

   Krajowego w Poznaniu z przeznaczeniem na “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

   w miejscowości RozdraŜew – osiedle”: 

a) w roku 2010 do kwoty    780.000 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) 

b) w roku 2011 do kwoty 1.206.000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześć tysięcy złotych) 

2. PoŜyczka zabezpieczona będzie „wekslem in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 2 

Spłata poŜyczki określonej w § 1 nastąpi po otrzymaniu środków na w/w projekt z budŜetu Unii 

Europejskiej. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

        
 Przewodniczący Rady Gminy  
         mgr Renata Zych - Kordu 
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UZASADNIENIE 
 

W maju 2010 r. gmina RozdraŜew rozpoczęła zadanie  p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

 i deszczowej w miejscowości RozdraŜew – osiedle”, którego realizacja zaplanowana została na lata 

2010 – 2011. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.” 

PoniewaŜ dofinansowanie w powyŜszym Programie następuje poprzez refundację części poniesionych 

kosztów kwalifikowanych zasadne jest zaciągnięcie poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie tego zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu do kwoty 1.986.000 zł. 

 

        Wójt Gminy  

        mgr Mariusz Dymarski  


