
UCHWAŁA Nr XLI/417/14 

RADY GMINY Złotów 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” 

 

                          
        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. Gmina zaciągnie pożyczkę w roku 2014 ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 129.102,86 zł (słownie 

złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwa 86/100) na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic”. 

 

         § 2.  Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „in blanco” Gminy Złotów na zasadach 

określonych w umowie pożyczki i w deklaracji do weksla. 

 

         § 3. Pobrana pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona z  dochodów własnych   

Gminy w latach 2015- 2022. 

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr XLI/417/14 Rady Gminy Złotów  

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”. 

 
Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic” 

realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z EFRR 

w ramach WRPO na lata 2007 -2013.  

Całkowita wartość projektu wynosi 1.105.562,65 zł, z tego wydatki kwalifikowalne – 

900.005,73 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu  – 765.004,87 zł, wkład własny Gminy 

– 135.000,86. 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 - 2014, z tego w roku 2014:  

- nakłady brutto                              -  826.407,95 

- nakłady netto                                -  672.794,70 

- finansowanie RPO - zaliczka         -  425.092,88  

- finansowanie RPO – refundacja     -  118.598,97 

- finansowanie Gmina                    -  129.102,86  

- podatek VAT                                -  153.613,25 . 

 

Gmina postanowiła, że w celu sfinansowania wkładu własnego w roku 2014, skorzysta                            

z możliwości zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 129.102,86 zł.  

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/413/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na 2014 rok, Gmina może zaciągnąć pożyczkę ze środków WFOŚiGW 

na sfinansowanie planowanego deficytu, z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic.  

 

 

 

 


