UCHWAŁA NR XLII/253/18
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą
„Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie
Poświętne – etap II”
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. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 89 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę
w Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości
1 329 868,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem
złotych) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” na operacje typu „Gospodarka wodno –ściekowa” na realizację projektu pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne – Etap II”.
Pożyczka zostanie zaciągnięta na pokrycie planowanego deficytu.
§ 2. 1. Spłata pożyczki określonej w § 1 nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.
2. Koszt obsługi pożyczki będzie pokrywany z dochodów własnych budżetu gminy – udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych.
§ 3. Postanawia się zabezpieczyć spłatę pożyczki o którym mowa w § 1 poprzez wystawienie weksla in
blanco.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do podjęcia czynności formalno-prawnych mających na celu
wykonanie postanowień Rady Gminy o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 1 329 868,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Poświetne.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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