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Uchwała Nr 323/XLIII/22 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 9 września 2022 roku 

w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących 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 ( t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn.zm.) 
oraz  art.  89 ust 1 pkt 2, pkt 4,  art.  91 i  art.  94 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) 
Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zaciągnąć  pożyczkę  w 2022 roku na wyprzedzające finansowanie działań  
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
626.754 (słownie złotych: sześćset dwadzieścia sześć  tysięcy siedemset pięćdziesiąt 
cztery złote i 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji znajdującej się  w 
przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2022-
2037 pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski". 

§ 2 

1. Spłata pożyczki nastąpi w 2023 roku, 
2. Zobowiązania wynikające z pożyczki zostaną  pokryte środkami 

uzyskanymi z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" 

g3 
Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją  
wekslową. 

g4 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 

g5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodni Gminy 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 323/XLIII/22 z dnia 9 września 2022 roku w sprawie 
zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu w kwocie 

626.754  Ana  zapewnienie źródeł  finansowania inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w gminie Załuski". 

Uchwała ta stanowi podstawę  zawarcia umowy pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na sfinansowanie pierwszego etapu projektu, w tym: wykonanie stacji podnoszenia 

ciśnienia wody w miejscowości Nowe Olszyny. 

Gmina pozyskała środki na w/w inwestycję  w ramach programu  PROW-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, w zasadach którego nie są  przewidziane zaliczki na zapłatę  części 

środków jaka została przyznana ze środków unijnych. W związku z tym faktem gmina 

powinna posiadać  własne środki z których pokryje zobowiązania wynikające z zawartej 

umowy. Po zapłacie zobowiązania jakie ma w stosunku do wykonawcy otrzyma zwrot 

wydatkowanych środków w części unijnej. Bank Gospodarstwa Krajowego posiada 

mechanizm finansowania powyższych zobowiązań  jakim są  pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie w ramach  PROW.  Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,21 % (WIBOR 3M), 

prowizja 0,1% w dniu podstawienia transzy. Uważa się  za zasadne skorzystanie z tego 

mechanizmu w związku z niższym oprocentowaniem niż  oferują  banki komercyjne. 

Pożyczka na finansowanie programów unijnych nie wchodzi do wskaźnika zadłużenia gminy. 

Planuje się  spłatę  zadłużenia wynikającą  z tej uchwały ze środków jaka wpłynie w ramach 

projektu. Planowany wpływ w/w środków to kwiecień  2023 roku. 
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