
Uchwała  Nr LII/301/18 

Rady Gminy Somianka 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 

z Banku Gospodarstwa Krajowego  na realizację zadania pn: „Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci 

wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Somianka” 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 

gminnym     (tj.Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm..) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 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 2014 

– 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w 

miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka” w 

kwocie 1.927.927,00 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy 

dziewięćset dwadzieścia siedem zł 00/100) w następujących transzach: 

 

- 1.110.211,00 zł w 2018 roku 

-    817.716,00 zł w 2019 roku 

 

§ 2. Źródłem dochodu z którego pożyczka będzie sfinansowana będą: 

1. uzyskane dofinansowanie w ramach  PROW na lata 2014-2020, 

2. podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych oraz udział w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

                                                                         

§ 3. Pożyczka zabezpieczona będzie wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 4. Spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku.   

                                                                                             

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                                                         

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                     

                                                                         /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 

                                              

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

 

 

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w 

miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”, 

zamierza się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań z BGK. 

Realizacja tego zadania uzyskała dofinansowanie  ze środków PROW 2014-2020. Jednostki 

realizujące zadania w ramach programu PROW 2014-2020, mogą otrzymać środki z budżetu 

państwa w formie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie. 

Pożyczka jest udzielana tylko do wysokości kwoty dofinansowanej ze środków UE 

wynikającej z podpisanej umowy o przyznaniu pomocy. Umowa na to zadanie została 

podpisana 30 maja 2017 roku. W przypadku tej inwestycji jest to kwota 1.927.927,00 zł. 

Pożyczka będzie uruchomiona na podstawie zafakturowanych przez wykonawcę robót, 

zgodnie z harmonogramem, bezpośrednio na rachunek wykonawcy. 

Spłata pożyczki nastąpi bezpośrednio z rachunku instytucji finansującej, po zatwierdzeniu 

wniosku o płatność.  

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                       /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 

 


