
 
UCHWAŁA NRXIII/93/19 
RADY GMINY CIEL ĄDZ  

 
z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2020 z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę                                         
i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci 
kanalizacyjnej” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                               
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 
89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2019 r. 
poz. 869) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje: 
 
 §�.  Postanawia się w roku budżetowym 2020 zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa                           
w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do kwoty 837.338,00 zł (słownie złotych: 
osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści osiem 00/100) na wyprzedzające 
finansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację 
gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną                                       
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 
 
 § 2. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Cielądz na 2020 rok.  
 
 §	�.  Spłata pożyczki określonej w §	1 nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii 
Europejskiej.  
 
 §	�.		Koszty obsługi pożyczki zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu gminy.  
 
 §	�.  Podjęcie czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki dokonuje Wójt 
Gminy Cielądz. 
 
 §	�. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 
 
 §		.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
      RADY GMINY  

 
                            Małgorzata Rosa 
 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2019r. poz. 869) zawartymi w art. 89 ust. 1 pkt 4 jednostki samorządu terytorialnego 
mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Pożyczka w kwocie 837.338,00 zł zostanie zaciągnięta z budżetu państwa w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych zadania inwestycyjnego pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na 
terenie Gminy Cielądz poprzez przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni 
ścieków oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cielądz”. 

Zadanie niniejsze realizowane jest jako II etap w ramach operacji: „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania 
wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową                             
i przebudową sieci kanalizacyjnej” z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zgodnie z umową                       
o przyznanie pomocy Nr 00042-65150-UM0500053/17 w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”objętego 
PROW na lata 2014-2020. 

Źródłem finansowania spłaty pożyczki będą środki budżetu Unii Europejskiej 
otrzymane w ramach przyznanej pomocy, której wysokość określa w/w umowa. 

Uruchomienie transzy pożyczki następuje poprzez opłacenie przez bank 
dostarczonych przez Gminę do oddziału BGK oryginałów faktur. Płatności dokonywane są 
zgodnie z aktualnym harmonogramem, z zachowaniem określonej w umowie o przyznaniu 
pomocy proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Gminy, a kwotą przyznanej pomocy. 
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