
UCHWAŁA NR XXIV.160.2017 

RADY GMINY W IMIELNIE 

z dnia 29 września 2017 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW                              

na lata 2014-2020 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j.  Dz. U.  z 2016r., poz. 885 z późn zm.) w związku 

z § 4 uchwały Rady Gminy w Imielnie Nr XXIV.158.2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok  Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

 

§1. Zaciąga się pożyczkę w wysokości  1.394.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej: 

1.  Rozbudowa wodociągu Imielno o miejscowości Wygoda, Rajchotka, Karczunek 

- zadanie ujęte w załączniku Nr 2 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane 

do poniesienia w 2017 roku”  do uchwały Nr XXIV.158.2017 z dnia 29 września 2017r.  w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno                        

na 2017 rok, w tym: 

w 2017 roku – 230.000,00 zł 

w 2018 roku – 930.000,00 zł 

 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Imielno – 234.000,00 zł  

- zadanie ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały „ Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” do 

uchwały Nr XXIV.158.2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno  na 2017 rok – 234.000,00 zł. 

 

§ 2. 1. Źródłem spłaty pożyczki będą środki, które gmina pozyska w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

2. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2018 roku. 

3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


