UCHWAŁA NR XXII/184/2017
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 248.523,00 zł
(słownie złotych: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy gr. 00), na wyprzedzające
finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady” w ramach
poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 2. Zabezpieczenie pożyczki i odsetek stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w 2018 roku po zakończeniu i rozliczeniu zadania, ze środków otrzymanych na
dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730,
935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r.
poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.
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