UCHWAŁA NR XXXI/272/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację
projektu w ramach programu PROW 2007-2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i „e”, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. j.
1)
t. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
2)
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm ) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1. Postanawia się zaciągną ć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków z budżetu państwa
w wysokości 1.452.062,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysięce sześćdziesiąt dwa 00/100 złote) na
wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Wysokie i Leśniów
Mały”, którego realizacja prowadzona jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, stanowiące 100 %
udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kosztach kwalifikowanych projektu.
2. Upoważnia się Burmistrza Czerwieńska do wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową zgodnie
z zasadami określonymi w umowie o pożyczkę, o której mowa w ust. 1.
3. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Generalną zasadą współfinansowania programów ze środków budżetu UE jest zasada zwrotu poniesionych faktycznie
wydatków. Oznacza to ,ze środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazywane są na rachunek beneficjenta dopiero
po udokumentowaniu przez niego poniesionych, a wiec kasowo zrealizowanych wydatków związanych z realizacją
zaakceptowanego zadania. zasada ta powoduje konieczność całkowitego sfinansowania przez beneficjenta- Gminę Czerwieńsk
wszystkich zaplanowanych wydatków, co w konsekwencji wymusza zaangażowanie 100% własnych środków budżetowych na
realizację zaplanowanego zadania. Ustawodawca aby zapobiedz dezorganizacji oraz wyhamowaniu inicjatywy inwestycyjnej
beneficjentów umocował Bank Gospodarstwa Krajowego do udzielania pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektów, które są współfinansowane środkami z budżetu UE. Wyprzedzające finansowanie polega na udzieleniu
przez BGK pożyczki, której kwota nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania podlegającego
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, która została określona w umowie o przyznaniu pomocy finansowej ze
środków Unii Europejskiej. warunek ten został przez Gminę Czerwieńsk spełniony, co oznacza możliwość uzyskania z banku
gospodarstwa Krajowego środków na sfinansowanie zadania polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej
w miejscowościach Wysokie i Leśniów Mały. Spłata pożyczki polega na przekazaniu przez Instytucję Zarządzającą projektem
środków należnych Gminie na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie pożyczki wynosi ok. 1%
w stosunku rocznym a zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w : Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146
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