
Uchwała nr XL/368/18 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

 
 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie zadania pn.: „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 

gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa” 

realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

 

 

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

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

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), 

Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 

 

§1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z budżetu państwa w Banku 

Gospodarstwa Krajowego do kwoty 1.499.365,00 zł (słownie: jeden milion czterysta 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych)  w transzach : 

2018 r. – do kwoty 1.128.882 zł  

2019 r. – do kwoty 370.483 zł  

na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz 

Lewniowa”  tj. na operację typu: „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania: 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

 

§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki, o której mowa w §1 będzie weksel „in blanco” wraz 

z deklaracją wekslową. 

 

§ 3. Spłata pożyczki, określonej w §1 nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii  

Europejskiej. 

 

§ 4. Odsetki od zaciągniętej pożyczki zostaną spłacone z dochodów własnych Gminy. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik . 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                 Janusz Zych 

 


