
UCHWAŁA NR XXX/205/2017
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2016 r. poz. 446, ze zm.) i art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego 
w łącznej wysokości 1 384 375,67 zł, (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta 
siedemdziesiąt pięć zł. 67/100 ) na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola 
oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn, Gmina Nowy Korczyn” realizowane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

§ 2. Uruchomienie pożyczki nastąpi: 

1. W roku 2017 - kwota 449 603,78 zł., która stanowić będzie pożyczkę długoterminową, 

2. W roku 2018 - kwota 934 771,89 zł., która stanowić będzie pożyczkę krótkoterminową.

§ 3. Koszty obsługi pożyczki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy. 

§ 4. 1. Spłata pożyczki nastąpi w 2018 roku. 

2.  Źródłem spłaty pożyczki określonej w § 1 będą dochody Gminy Nowy Korczyn pochodzące ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiące refundację wydatków poniesionych na 
przedmiotowe zadanie.

§ 5. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z pożyczki będzie weksel „in blanco" wraz z deklaracją 
wekslową. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Przedłożony projekt uchwały jest niezbędny do wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Kielcach o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki na wyprzedzające finansowanie dla zadania 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola oraz budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Kawęczyn, Gmina Nowy Korczyn” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowa pożyczka zostanie uruchomiona w roku 2017 oraz 2018 na pokrycie 
wydatków, które podlegają refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Spłata tej pożyczki nastąpi 
bezpośrednio po uzyskaniu refundacji. 
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