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UCHWAŁA NR L N/265/10
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego 
Warszawie z przeznaczeniem na"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej i wywozu odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Somianka (budowa SUW w Somiance, budowa kanalizacjisanitarnej 
z przyłaczami w m. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka - Michalin, budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną). 

a) w roku 2010 do kwoty 1.687.956 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 
dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych) 

b) w roku 2011 do kwoty 2.112.270 zł (słownie: dwa miliony sto dwanascie tysięcy dwieście siedemdziesiąt 
złotych). 

§ 2. 

Pożyczka zabezpieczona będzie "wekslem in blanco" wraz z deklaracją wekslową. 

§ 3. 

Źródłem dochodu z którego pozyczka będzie sfinansowana jest: 

1. uzyskane dofinansowanie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" 
objetego PROW na lata 2007-2013, 

2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

§ 4. 

Spłata pozyczki nastąpi w latach 2011-2012. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący Rady 
Gminy 

Tadeusz Jacek Tolak


