
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała  Nr  XII/68/2015 

Rady  Gminy  w  Sobolewie 
z dnia 3 września 2015 r. 

 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania 

 p.n. Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew 

 

Na  podstawie: 

- art. 18  ust. 2  pkt 9  lit. c, art. 58  ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym 

  /Dz.U.  z  2013 r. poz. 594, 645, 1318,  z 2014 r. poz. 379, 1072/, 

- art. 89   ust. 1  pkt  2 i 4  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r. o  finansach  publicznych / Dz. U. 

  z 2013 r. poz. 885, 938, 1646,  z 2014 r. poz. 379, 911/,                                                                          

Rada Gminy w  Sobolewie uchwala, co następuje: 

 

        § 1 

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę  w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 788 400,00 zł 

/słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych/,  na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Sobolew w 2015 r.,  z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie 

zadania p.n. “Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy 

Sobolew”. 

 

2. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

                       

                                                                        § 2 

Warunki udzielonej pożyczki ustalone zostaną w umowie między Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie a Gminą Sobolew. 

 

      § 3 

Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania. 

 

      §  4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew. 

 

      §  5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Karol Marcinkowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Uzasadnienie 

do  Uchwały Rady Gminy w Sobolewie 

Nr  XII/66/2015 

z dnia 3 września 2015 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: 

Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew 

 

 

Zadanie p.n. “Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy 

Sobolew” realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie 

z zawartą umową nr 00011-6921-UM0780022/15 z dnia 17 sierpnia 2015 r. z Samorządem 

Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany będzie przy udziale pomocy Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania “Podstawowe usługi 

dla ludności wiejskiej” w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych operacji (Program operacji: 

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej). 

Kwota dofinansowania wynosi 788 400,00 zł. W budżecie Gminy zadanie realizowane będzie ze 

środków własnych w wysokości 301 995,00 zł  oraz z pożyczki z BGK w wysokości 788 400,00 zł. 

Pożyczkę na ten cel zaciąga się bez przeprowadzenia procedury przetargowej. Oprocentowanie 

pożyczki wynosi około 1,10% w skali roku. 

Źródłem finansowania spłaty pożyczki będą środki z budżetu Unii Europejskiej otrzymane 

 w ramach przyznanej pomocy, której wysokość określa umowa. 

Spłata pożyczki nastąpi w 2016 roku. 

 

 


