
Uchwała Nr 110/XIII/12

Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia 30 marca 2012 r.

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzajace finansowanie działań finansowych ze 
                   środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                    

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 9 lit. C w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r z póź.  zm. ) oraz 
art 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr  157,  
poz. 1204) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia  się  zaciagnąć  pożyczkę  w  kwocie  315.000  zł  (słownie:  Trzysta  piętnaści  tysięcy 
złotych) na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych ze środków pochodzących z 
budzetu Unii Europejskiej.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki  w formie weksla in 
blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Źródłem pokrycia spłaty pożyczki  będą przyznane srodki pomocowe na podstawie  umowy z dnia 
17 czerwca 2011 r.  o przyznanie pomocy Nr 00134-6930-UM0730207/10 RW.II/BW/0219.11-
207/10 w Ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii  rozwoju” w zakresie operacji  
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U Z A S A D N I E N I E

Gmina  Nowy Duninów w 2011  i  2012  roku  realizuje  zadanie  inwestycyjne  w części  
finansowane środkami z budżetu środków europejskich, przyjęte do dofinansowania na podstawie 
umowy  z  dnia  17  czerwca  2011  r.  o  przyznanie  pomocy  Nr  00134-6930-UM0730207/10 
RW.II/BW/0219.11-207/10 w Ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w 
zakresie operacji  odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i 
Rozwój  Wsi”  objętego  PROW na  lata  2007-2013    na  zadanie  pn.  „Zagospodarowanie  oraz  
odbudowa stawów na terebie parku zabytkowego w Nowym Duninowie” - kwota dofinansowania 
315.000 zł.

Planuje się, że środki z dotacji gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu zadania tj. w  
2013 roku.  
Należności  wobec  wykonawcy  zadania  są  do  uregulowania  w  2012  roku  Zachodzi  więc 
konieczność zaciągnięcia pożyczki  na wyprzedzające finansowanie przedmiotowej inwestycji.  
Spłata pożyczki  nastąpi z chwilą otrzymania środków na rachunek bieżący budżetu od instytucji 
finansującej.
Wobec powyższego podjęcie tej uchwały jest konieczne i uzasadnione.




