
UCHWAŁA Nr XXVIII.315.2017 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa 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 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.               

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870                     

z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

         § 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 

2.220.376 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt 

sześć złotych) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania 

inwestycyjnego pod nazwą:  

 

„Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno” 

 

         2.  Pożyczka zostanie zaciągnięta w roku 2017. 

 

         § 2. 1. Zabezpieczeniem pożyczki będzie „weksel in blanco” na zasadach określonych  

w umowie pożyczki i w deklaracji do weksla. 

 

         2. Źródłem spłaty pożyczki będą środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej           

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

        3. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2018. 

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

                                                    

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXVIII.315.2017 Rady Gminy Złotów 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 

działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach 

PROW na lata 2014-2020 

 

 

 

         W dniu 17.08.2016 r. Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00031-65151-

UM1500250/16 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                      

i w oszczędzanie energii” w ramach PROW na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację 

operacji: „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”.  

 

         Gmina postanowiła, że w celu częściowego sfinansowania wydatków związanych                          

z przebudową drogi, skorzysta z możliwości zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie nie większej niż 63,63 % planowanych 

kosztów kwalifikowalnych.  

 

                          

 

 

 

 


