
UCHWALA NR XLIX/315/10
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie zaciqgniecia pozyczki na wyprzedzaja.ce finansowanie
kosztow kwalifikowalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
0 samorzEjdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
1 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146 i Nr 106, poz. 675)) oraz art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2009 r. Nr 28, poz146 i Nr 123,
poz.835) Rada Gminy uchwala co nast$puje:

§ 1. Zaciajga si§ w Banku Gospodarstwa Krajowego pozyczk? z budzetu
pahstwa na wyprzedzajace finansowanie kosztow kwalifikowalnych w ramach
dzialania obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 -
2013

do kwoty 3.469.056,00 (stownie: trzy miliony czterysta szescdziesiaj dziewiec
tysi^cy pie.cdziesiaj szesc ztotych 00/100)
z czego:

w roku 2010 r. do kwoty 2.419.154,00 (stownie: dwa miliony czterysta
dziewietnascie tysi^cy sto pi§cdziesia_t cztery ztote 00/100)

w roku 2011 r. do kwoty 1.049.902,00 (stownie: jeden milion czterdziesci
dziewi^c tysi^cy dziewi^cset dwa ztote 00/100)

na zadanie inwestycyjne pn. „ Oczyszczalnia sciekow w miejscowosci
Zachorzow Kolonia wraz z siecia, kanalizacji sanitarnej i przyta^czami - ETAP I A"
realizowanego w ramach Programu os 3 ,,Jakosc zycia na obszarach wiejskich i
roznicowanie gospodarki wiejskiej", dziatanie 321 ,,Podstawowe ustugi dla
gospodarki i ludnosci wiejskiej".

§ 2. Sptata pozyczki nastapi ze srodkow uzyskanych z budzetu Unii
Europejskiej.

§ 3. Upowaznia si§ Wojta Gminy do dokonania czynnosci formalno -
prawnych zwic[zanych z zaciajgni^ciem pozyczki.

§ 4. Zabezpieczeniem wykonania warunkow umowy ze strony Gminy
bedzie weksel ,,in bianco".

§ 5. Wykonanie uchwafy powierza^8te~VVpjtQwi Gminy.
O) •—< N. o, \. Uchwala wchodzi w zycie/̂ dfiiefin podje^ete.
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