UCHWAŁA NR XXXI/331/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 marca 2010 r.

PROJEKT

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
finansowanie zadania „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu”
realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art.
89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§1
1. W celu realizacji inwestycji pn. „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w
Pogórzu” zaciąga się pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Opolu
do wysokości 122.460,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt złotych).
2. Pożyczka, o której mowa w pkt 1 zaciągnięta będzie w 2010 r.
§2
Źródłem pokrycia pożyczki będzie wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z
umową o dofinansowanie projektu.
§3
Spłata kredytu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2011 r.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na
tablicach ogłoszeń na terenie gminy Biała.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
W dniu 05.10.2009 r. Gmina Biała podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 na realizację zadania „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu”.
Pomoc wynosi 122.460 zł., wniosek o płatność Gmina złoży po rozliczeniu inwestycji, tj. w
okresie od 1 do 30 grudnia 2010 r. – co wynika z zawartej umowy. Samorząd województwa
ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku, zwrot środków musi nastąpić w terminie 3 m-cy od
dnia złożenia wniosku. Stąd też istnieje możliwość uzyskania pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013.
W związku z tym, iż gmina wykona zadanie w terminie wcześniejszym, wystąpimy z
wnioskiem do samorządu województwa o zmianę terminu składania wniosku o płatność.
Jednakże na dzień dzisiejszy zapisy zawarte w umowie są wiążące, zaciągamy kredyt
długoterminowy. W przypadku zmiany umowy, uchwała oraz budżet zostanie zmieniony.
Kwota wskazana w uchwale wynika z kwoty kosztorysowej, uleganie ona zmianie po
przeprowadzeniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania oraz po wyliczeniu
ostatecznej pomocy jaką gmina uzyska ze środków unijnych.
Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy
Biała, dnia 10.03.2010 r.

