
UCHWAŁA NR XLVII/366/18
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 994  z późn. zm.), oraz art. 89. Ust. 1 pkt  4 w związku 
z art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2077  
z późn. zm.), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji 
realizowanych w ramach PROW 2014-2020 z Banku Gospodarstwa Krajowego na:

1) Realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, 
Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej. „ na kwotę 1.880.266,00 zł (słownie: jeden milion 
osiemset osiemdziesiąt tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

§ 2. 

Spłata pożyczki, o której mowa w § 1, nastąpi w 2019 roku po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa 
Zachodniopomorskiego o przyznaniu pomocy w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

§ 3. 

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel in blanco.

§ 4. 

Spłata odsetek od pożyczki nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy Będzino, tj. z podatków i opłat.

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr XLIV/332/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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