
UCHWAŁA NR IV/36/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. 
U.2013 poz.594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  publicznych 
(t.j. Dz. U 2013 poz. 885 z póżn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w wysokość 1.546.852,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści 
sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na  sfinansowanie zadania:

„Budowa wodociągu dla wsi Marzenin”.

§ 2. Bankiem udzielającym pożyczki będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

§ 3. Zabezpieczenie pożyczki  stanowić będzie złożony weksel in blanco.

§ 4. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Odsetki spłacane będą 
z dochodów własnych gminy od roku 2015

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
W dniu 15 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa nr 00064-6921-UM0400054/13 
z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy w ramach Działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 na realizację zadania:

„Budowa wodociągu dla wsi Marzenin”.

W planach uchwalonego budżetu na rok 2015 ujęto przychody z tytułu w/w pożyczki i ustalono limit 
zaciągnięcia zobowiązań.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U.2013 poz.594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 
zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów.
Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego obsługa (jednorazowa opłata 
z tytułu udzielenia pożyczki, odsetki) w stosunku do kredytów jest niższa
oraz
nie wymaga przeprowadzenia długich procedur przetargowych.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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