
Załącznik nr 2 do Protokołu nr VI/2015 
Sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 10 marca 2015 roku

Uchwała Nr VI/40/2015 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 10 marca 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie 
zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 finansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.594 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z 
późniejszymi zm ianam i) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ i

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku budżetowym 
2015 do łącznej wysokości 690 158,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto 
pięćdziesiąt osiem 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 
prefinansowanego z budżetu Unii Europejskiej : „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Boręty w gminie Lichnowy” , zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00233- 
6921-UM1100301/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 udzielonej przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego na okres do 31 grudnia 2015 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 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 
2007-2013 udzielonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego .

§3

Zabezpieczeniem zaciągniętych pożyczek stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z 
deklaracją wekslową.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§5

Traci moc Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań 
inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej .

§6

Prz^ofjJnicąący Rady
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


