
Uchwała nr XXXVI/…./2018 – projekt 

Rady Gminy Grodziec 

z dnia …… stycznia 2018 roku 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 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 (t. j. Dz. U z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r.                     o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r., poz.2077) uchwala się, co 
następuje: 

§1. Postanawia się zaciągnąć w 2018 roku pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 
1 161 502,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa złote)                                   
z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących              
z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
zadanie pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: 
Wiejska, Mickiewicza  wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i 
Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza”. 

§ 2. Zabezpieczeniem podjętej pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 3. Szczegółowe warunki pożyczki, terminy spłat rat i odsetek określi umowa zawarta z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

              Przewodniczący Rady Gminy Grodziec 

 

           Mariusz Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXXVI/……/2018 

Rady Gminy Grodziec 
z dnia ……….. stycznia 2018 roku 

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2017 r., 
poz.2077) zawartymi w art.89 ust.1 pkt.4 jst mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery 
wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących                  
z budżetu Unii Europejskiej. 

W związku z realizacją zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości 
Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza  wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. 
Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza”,       
w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00029-65150-UM1500032/16 z dnia 26.06.2017 roku 
postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, która 
zabezpieczy płatności za realizację w. w zadania w części ze środków z Europejskiego funduszu 
Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. 

Na podstawie umowy o dofinansowanie, po zakończeniu realizacji zadania składany jest wniosek             
o płatność w okresie maja 2018 roku. Po pozytywnym  rozpatrzeniu wniosku o płatność  przez 
Samorząd Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będącą instytucją 
płatniczą                      po otrzymaniu zlecenia płatności przez instytucję płatniczą , w terminie 3 
miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność dokona wypłaty pomocy finansowej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Grodziec 

 

                 Mariusz Woźniak 

 

 

 


