
UCHWAŁA NR XLIV/   336   / 2010
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA  15 LIPCA 2010 ROKU

w  sprawie:  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  na 
wyprzedzające  finansowanie   działań  finansowych  ze  środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  9 lit. c oraz art. 58  ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.  1240  z  późn.  zm.)  Rada  Miejska  
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.Postanawia się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań  
w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  2007-2013  w  wysokości 
2.634.402 zł (słownie: dwa miliony sześćset  trzydzieści  cztery tysiące czterysta 
dwa  złote  00/100)  z   Banku  Gospodarstwa  Krajowego  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie przedsięwzięć:
1) „Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK 
w Borku Wlkp do realizacji w latach 2010-2011 w kwocie 500.000 zł. z tego:
w roku 2010 w kwocie 232.568 zł,
w roku 2011 w kwocie 267.432 zł.
2)  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowościach:  Borek  Wlkp.,  Jeżewo, 
Skoków” do realizacji w latach 2010-2012 w kwocie 2.134.402 zł. z tego:
w roku 2010  w kwocie 1.108.935 zł,
w roku 2011 w kwocie 381.086 zł,
w roku 2012 w kwocie 644.381 zł.

§  2.  Spłata  pożyczki  nastąpi  w latach  2011-  2013  z  pomocy  udzielonej  przez 
Samorząd  Województwa  Wielkopolskiego  w  wysokości  do  75  %  kosztów 
kwalifikowalnych  w  ramach  „Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2007-2013”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XLIV/   336    /2010
Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia  15 lipca 2010 r.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK 
w Borku Wlkp.” zgodnie z zawartą umową Nr 6922-UM1500134/09 z dnia 06.10.2009 r. 
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz projekt pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków”  realizowany będzie przy udziale pomocy 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Borek Wlkp. złoży wniosek do Banku Gospodarstwa 
Krajowego o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


