
UCHWAŁA  NR XXVII/216/2013
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania 
p.n. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” w Banku Gospodarstwa Krajowego.

                                               

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 

237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami), 

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale  Nr  XXIV/187/2013  Rady Gminy w Sobolewie  z  dnia  6  czerwca  2013  r.  w  sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. “Budowa stacji uzdatniania wody 

w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

“§1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 044 069,00 zł 

(słownie:  jeden  milion  czterdzieści  cztery  tysiące  sześćdziesiąt  dziewięć  złotych  00/100)  na 

wyprzedzające  finansowanie zadania “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa 

sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  w  Kaleniu  Pierwszym”  w  ramach  Programu  Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z  dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Dariusz Urawski
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXVII/216/2013

Rady Gminy w Sobolewie 

 z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Zmiana  kwoty  pożyczki  z  BGK na  wyprzedzające  finansowanie  budowy stacji  uzdatniania  wody 

w Grabniaku oraz  budowy sieci  wodociągowej  wraz z  przyłączami  w Kaleniu Pierwszym wynika 

z faktu,  że  BGK  przekazuje  środki  z  pożyczki  bezpośrednio  na  konta  wykonawców  zadania 

w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt kwalifikowany zadania ogółem wynosi 

1 485 592,67 zł, z czego planowana kwota pożyczki 75 % wynosiła 1 114 194,00 zł.

Wartość projektu realizowanej inwestycji wynosi 93 500,00 zł. Projekt został wykonany w 2010 i 2011 

roku, a należność wypłacona wykonawcy. 

Wartość inwestycji bez projektów  (koszt kwalifikowany) wynosi 1 392 092,67 zł, z tego 75 % to 

kwota 1 044 069,00 zł.  Pożyczki w kwocie 1 044 069,00 zł udzielił nam BGK na wyprzedzające  

finansowanie inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Dariusz Urawski
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