
             
  Uchwała  Nr  XXXII/265/2014 

Rady  Gminy  w  Sobolewie 

z dnia 18 września 2014 r. 

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

“Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sobolewie – ul. Wiosenna, Wiejska, Wesoła, 

Targowa, Zaciszna, Działkowa, Leśna i Ogrodowa”. 

 

Na  podstawie: 

-art. 18  ust. 2  pkt 9  lit. c. oraz art. 58  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/ oraz 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 wysokości  635 714,00 zł 

/słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset czternaście złotych/,  na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Sobolew w 2014 r.,  z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie 

zadania inwestycyjnego  pn.:  “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sobolewie – ul. 

Wiosenna, Wiejska, Wesoła, Targowa, Zaciszna, Działkowa, Leśna i Ogrodowa” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

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 
Spłata kosztów obsługi nastąpi z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

      § 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew. 

       

      § 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Leszek Dariusz Urawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie 

Nr  XXXII/265/2014 

z dnia 18 września 2014 r. 

 

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji 

 

 

Przygotowany przez Gminę i złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie 

budowy kanalizacji w Sobolewie uzyskał pozytywną ocenę, w miesiącu czerwcu została podpisana 

umowa na dofinansowanie zadania w kwocie 669 880,00 zł. 

Po rozstrzygnięci przetargu, kwota dofinansowania uległa zmianie do sumy 635 714,00 zł. W budżecie 

Gminy finansowanie zadania przewidziane zostało z własnych środków   300 000,00 zł  oraz z 

przychodów (pożyczek i kredytów)   1 650 000,00 zł. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 października 2010 roku stworzona została możliwość 

ubiegania się gmin o pożyczkę na wyprzedzające zadania z BGK.  BGK przekazuje środki pożyczki na 

pokrycie kosztów kwalifikowanych w części planowanej do sfinansowania z PROW. Proponowane 

zaciągnięcie pożyczki w kwocie 635 714,00 w BGK  jest uzasadnione ekonomicznie, z uwagi na 

tańszą obsługę długu – około 1,10%. 

Sfinansowanie zadania p.n. “Budowa kanalizacji w Sobolewie wraz z przyłączami na ul. Wiosennej, 

Wiejskiej, Wesołej, Targowej, Zacisznej, Działkowej, Leśnej i Ogrodowej” zaplanowano z 

następujących źródeł: 

 środki własne gminy              708 967,00 zł 

 pożyczka z WFOŚiGW              605 319,00 zł 

 pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie    635 714,00 zł 

       Ogółem  1 950 000,00 zł 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Leszek Dariusz Urawski 

 

 


