
UCHWAŁA NR XL/289/14
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 
938 i poz. 1646) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową do kwoty 470.081,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt 
tysięcy osiemdziesiąt jeden złoty) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Urzędu 
Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji” określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 2. Pożyczka będzie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi z przeznaczeniem na 
realizację zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1. 

§ 3. Pożyczka będzie spłacona ze środków PROW na lata 2007-2013. Środki zostaną zaplanowane 
w budżecie roku 2015. 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Ostrowy do zawarcia umowy pożyczki z BGK na zadanie 
określone w § 1 oraz podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową  jako zabezpieczenie 
należytego wykonania zadania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Uzasadnienie do uchwały nr XL/289/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z 27 lutego 2014 roku

W związku z rozpoczętą w 2013 roku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku
Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”, planuje się zaciągnąć na ten cel pożyczkę.
Zadanie to jest dofinansowane środkami z UE, stąd też pożyczka zaciągnięta będzie w BGK w Łodzi.
Wydatki na ten cel poniesiono już częściowo w poprzednim roku budżetowym. Wysokość pożyczki
zostaławięc pomniejszona o wydatki roku 2013.
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