
UCHWAŁA NR RG.0007.25.2015
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c, art. 51 ust.1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm) art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

Zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych operacji finansowanej w ramach PROW 2007-2013,  na realizację inwestycji pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 905.028,00 zł.

§ 2. 

1. Spłata pożyczki o której mowa w § 1 nastąpi w 2015 roku po otrzymaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartą umową z Samorządem 
Województwa Śląskiego o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego PROW lata 2007-2013.

2. Spłata odsetek od pożyczki nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy Kobiór.

§ 3. 

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

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z budżetu państwa w formie

niskooprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego do wysokości udziału

środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - na wyprzedzające

finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektów w ramach niektórych działań

PROW 2007- 2013.

Kwota udzielonej pożyczki nie może przekroczyć wysokości wkładu środków z Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznawanych Beneficjentowi ( Gminie) w

ramach udzielanej pomocy finansowej ze środków PROW 2007-2013.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych

sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym kwartał uruchamianej

transzy pożyczki ( obecnie oprocentowanie wynosi 1.12% w skali roku).

Z tytułu udzielenia pożyczki BGK pobiera prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki.

Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych nie spowoduje

konieczności angażowania własnych środków w celu realizacji przedmiotowego projektu aż do momentu

przekazania refundacji przez Agencję Płatniczą (ARiMR).
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