
UCHWAŁA NR XXXV/273/2013
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW  na lata 
2007-2013 

- zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina

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

Rada Gminy Bestwina 
uchwala: 

§ 1. 

Zaciągnąć w 2014 roku pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na 
zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina w wysokości 3 669 
327,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych)

§ 2. 

1. Spłata pożyczki nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW 
na lata 2007-2013, przekazanych przez Agencję Płatniczą, tytułem zwrotu części kosztów 
kwalifikowanych poniesionych przez Pożyczkobiorcę na w/w zadanie, natomiast koszty obsługi 
zadłużenia zostaną pokryte z dochodów własnych gminy. 

2. Spłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu refundacji wydatków, nie później niż do końca 
2015 roku.

§ 3. 

Upoważnia się Wójta Gminy w Bestwinie do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z treścią § 1 oraz 
zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy zgodnie z warunkami określonymi 
w tej umowie. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużałek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/273/2013 

Rady Gminy Bestwina 

z dnia 5 grudnia 2013 r. 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/273/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013 r.

do Uchwały Nr XXXV/273/2013 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 05 grudnia 2013 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 
2007-2013 na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina 

Gmina Bestwina podpisała w dniu 28 lutego 2013 roku z Samorządem Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Katowicach umowę o przyznanie pomocy Nr 00049-6921-UM1200046/12 w ramach 
działania 321- "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-
2013 na realizację w/w zadania w ramach dofinansowania środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach podpisanej umowy Gmina uzyska z Województwa 
Śląskiego kwotę 3 669 327,00 zł., na którą zaciągnie pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Zaciągnięcie pożyczki umożliwi realizację tegoż zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania 
inwestycyjnego w postaci budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bestwina konieczna jest ze 
względu na poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz zgodna ze 
strategią rozwoju Gminy Bestwina na lata 2007-2013 

Pożyczka jest uwzględniona w przychodach budżetu w na 2014 rok.

Id: 436F5E12-8598-46A9-976D-520F49C5E124. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/273/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013 r.

Id: 436F5E12-8598-46A9-976D-520F49C5E124. Podpisany Strona 1




