
 

UCHWAŁA Nr XL/411/13 

RADY GMINY Złotów 

z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących                           

z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                     

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885                         

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

           § 1. W Uchwale Nr XXXVI/367/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2013 r.            

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 

2007-2013 wprowadza się następującą zmianę: 

 

         - § 1. ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

             „Pożyczka zostanie zaciągnięta w transzach: 

             - w roku 2013 do kwoty 108.000 zł 

             - w roku 2014 do kwoty 210.375 zł.” 

 

           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XL/411/13 Rady Gminy Złotów  

z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu 

państwa na wyprzedzające  finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących                 

z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013. 

 

            Transze pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające  finansowanie działań finansowanych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, w związku                     

z realizacją operacji pn. „Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu                 

i wyposażeniem” zostały ustalone odpowiednio  do zadeklarowanego przez Wykonawcę  przerobu na 

budowie.  

           W związku z tym, że Wykonawca nie wykonał zadeklarowanej na rok 2013 wartości robót, 

część transzy pożyczki z roku 2013 w kwocie 135.750 zł, należało przenieść z roku 2013 na rok 2014. 

Po wprowadzeniu zmian do uchwały Nr XXXVI/367/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2013 r., 

transze pożyczki z budżetu państwa na finansowanie działań związanych z budową sali wynosić będą: 

rok 2013 – 108.000 zł, rok 2014 – 210.375 zł.  

 

 

 


