Projekt
z dnia 21 maja 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXV/.../2014
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia:
§ 1. Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kwoty
197 772,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote), na wyprzedzające
finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007 – 2013 następującej operacji „Przebudowa centrum –
zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie”.
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą, tytułem zwrotu kosztów
kwalifikowanych poniesionych na wyżej wymienioną operację, a spłata odsetek z dochodów własnych gminy.
§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kopacz
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z uchwaleniem budżetu Gminy Stanisławów na rok 2014,
w którym, między innymi, zaplanowano realizację operacji inwestycyjnej pod nazwą „Przebudowa centrum –
zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie”. Zadanie to będzie
dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007 – 2013 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach
Programu oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na co Gmina posiada podpisaną
umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Inwestycja ta jest ujęta w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych
realizowanych w 2014 r.” pod pozycją 14.
Dofinansowanie ze środków PROW nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji, w związku z tym, w celu
zabezpieczenia bieżącego finansowania należy podjąć niniejszą uchwałę.
Pożyczkę tą planuje się zaciągnąć w 2014 r. w jednej transzy, zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2014 ze
zmianami i stanowi część przychodów budżetu zaplanowanych na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
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