
UCHWAŁA Nr XLIII/436/14 

RADY GMINY  Złotów 

z dnia 26 marca 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 w kwocie 232.875 zł (słownie: 

dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na współfinansowanie 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:  

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie”. 

 

         § 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 XLIII/436/14 Rady Gminy Złotów  

z dnia 26 marca  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. Zalesie ” 

realizowane jest w roku 2014 w ramach umowy o dofinansowanie Projektu 

współfinansowanego z EFRR w ramach WRPO na lata 2007 -2013.  

Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi 554031,53 zł, z tego wydatki kwalifikowalne 

– 435.111,92.  Dofinansowanie  ze środków Funduszu, zgodnie z warunkami umowy – nie 

więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi 217.555,96, wkład własny Gminy – 

336475,57, w tym podatek VAT 103599,39. 

 

     Gmina postanowiła, że w celu sfinansowania wkładu własnego w roku 2014 (bez podatku 

VAT) skorzysta z możliwości zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 232.875 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 

WFOŚI GW na sfinansowanie planowanego deficytu, z przeznaczeniem na 

współfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie.   

 

 

 

 


