
UCHWAŁA NR XLVIII/373/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup trzech 
domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich 

w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn" współfinansowanego ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie 
gminnym” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 148.500 zł (słownie: 
sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup 
trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich 
w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 -2013. 

§ 2. Pożyczka będzie realizowana w roku 2014. 

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi ze środków otrzymanych na dofinansowanie zadania z Agencji Płatniczej, tj. 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

§ 4. Spłata odsetek od pożyczki nastąpi z dochodów własnych Gminy. 

§ 5. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Gmina zgodnie z art. 89 ust.1 pkt
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) może
zaciągać pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.

Umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup trzech domków
drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich
w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn" - Gmina zawarła w dniu 31 lipca 2013 r. - w ramach działania
"Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, na które otrzymała dofinansowanie ze środków
unijnych w wysokości 148.500 zł (do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania).

Refundację wydatków inwestycyjnych ze środków unijnych, stanowiącą jednocześnie spłatę pożyczki
z BGK zaplanowano również w roku 2014.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy
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