
Załącznik Nr iU  do Protokołu Nr XXXVI1/2013
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w spraw ie zac iągn ięc ia  p o życzk i w  B anku  G ospodarstw a  K ra jow ego  na 
prefinansow an ie zadań inw estycy jnych  w  ro ku  budżetowym  2013 
finansow anych z budżetu U n ii E u ro p e js k ie j .

Na podstawie art.l8,ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

Uchwała Nr XXXVII/276/2013
Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku budżetowym 
2013 do łącznej wysokości 40 922,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset 
dwadzieścia dwa złote 00/100) na prefinansowanie zadania inwestycyjnego
„Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy” 
zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00215-6930-UM1130347/12 w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 udzielonej przez 
Samorząd Województwa Pomorskiego na okres do 31 grudnia 2014 roku tj. czasu uzyskania 
pomocy finansowej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich udzielonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego .

§2

Źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych o którym mowa w § 1 będą wpływy 
z pomocy finansowej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 
udzielonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego .

§3

Zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z 
deklaracją wekslową.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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