
                                                   UCHWAŁA NR  XL/ 279 /2010
                                            RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                   z dnia   19 kwietnia   2010 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki  z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację 
przedsięwzięcia pn.   „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i 
Radoszkowo Drugie”

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  o 
samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.89 ust.1 
pkt.4   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.  Nr 157, poz. 
1240/
 Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje;

       § 1. 1.  Postanawia się zaciągnąć  pożyczkę  na wyprzedzające finansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  w wysokości 1 261 700,00 zł /słownie: 
jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100/ z Banku 
Gospodarstwa Krajowego ze środków budżetu państwa z  przeznaczeniem na realizację 
przedsięwzięcia pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla  Książa Wlkp. i Radoszkowa 
Drugiego”. 

 2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel "in blanco" z deklaracją wekslową.

 3. Spłata pożyczki nastąpi  z pomocy udzielonej przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 w latach 2010-2011.

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 

                                                                                     Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak



                                                             Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/ 279  /2010

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z  dnia 19 kwietnia 2010 roku

                 W Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu zostanie zaciągnięta pożyczka z 

budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 1 261 700 zł  z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowa 

Drugiego”.

Pożyczki udzielane z budżetu państwa poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego są 

preferencyjnym źródłem wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych z udziałem 

środków z Unii Europejskiej. Urząd Miejski złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej, 

gdyż nie posiada wkładu własnego na realizację niniejszego zadania dotyczącej części 

środków, która finansowana jest z pomocy, zgodnie z umową pomiędzy Gminą Książ Wlkp., 

a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „ Podstawowe usługi dla 

gospodarki i  ludności wiejskiej”. 

 Spłata pożyczki następuje najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania środków z 

agencji płatniczej ( pomoc od Samorządu województwa Wielkopolskiego) w całości z 

oprocentowaniem w wysokości 0,25 % stopy rentowności 52 – tygodniowych bonów 

skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany 

kwartał kalendarzowy dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale. 

Oprocentowanie każdej pożyczki jest stałe. Prowizja banku nie przekracza 0,1 % kwoty 

udzielonej pożyczki.

Środki uzyskane z pomocy udzielonej przez Samorząd Województwa pokryją w pełni kwotę 

udzielonej pożyczki.

 Maksymalny okres spłaty nastąpi  w latach 2010 – 2011 po zakończeniu realizacji całości 

operacji.

Brak wszystkich środków własnych na pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

powoduje, że zaciągnięcie niniejszej pożyczki jest konieczne.

  

                                                                              Burmistrz
                                                                   /-/Teofil  Marciniak


