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UCHWAŁA NR XVI/129/2012
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach PROW 2007 - 
2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. "c" i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 10d ustawy z dnia 22 września 2006 r. 
o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej (Dz. U. Nr. 187 poz. 1381 ze zm.) oraz § 10 pkt 4 uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr. 
XVI/126/2012z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok Rada Gminy 
uchawala, co następuje: 

§ 1. Gmina Lipnik zaciąga się pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.000.000 zł 
(słownie: jeden milion złotych) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami" ujetego 
w załączniku nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 
budżetowym 2012 do uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr XVI/126/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok. 

§ 2. 1. Środki pożyczki zostaną uruchomione w 2012 roku. 

2. Warunki spłaty pożyczki określi umowa pożyczki. 

3. Żródłem spłaty pożyczki będą środki z płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

4. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w roku 2013. 

5. Spłata odsetek następować będzie od 2012 roku z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego. 

6. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

Stanisław Mazur
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Uzasadnienie

do UchwałY Nr XVI/129/2012 
Rady Gminy w Lipniku 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach PROW 
2007 - 2013 

Rada Gminy w Lipniku uchwala, co natępuje: 

Gmina Lipnik zaciąga się pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.000.000 zł (słownie: 
jeden milion złotych) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 zadania inwestycyjnego 
pn. "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami" ujetego w załączniku nr 3 - 
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 do 
uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr XVI/126/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Lipnik na 2012 rok. 

Środki pożyczki zostaną uruchomione w 2012 roku. 

Warunki spłaty pożyczki określi umowa pożyczki. 

Żródłem spłaty pożyczki będą środki z płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Całkowita spłata pożyczki nastąpi w roku 2013. Spłata odsetek następować będzie od 2012 roku z dochodów 
własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

Opracowała: 

Teresa Kwiatkowska 


