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UCHWAŁA NR XVII.163.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie 
zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” zaciąga się 
pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Opolu do wysokości 883.753,00 zł 
(słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) w latach:

1) 2016 r. kwota 442.000,00 zł;

2) 2017 r. kwota 441.753,00 zł.

§ 2. Źródłem pokrycia pożyczki będzie wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową o 
dofinansowanie projektu.

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w 2017 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.

1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
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UZASADNIENIE

W dniu 28.06.2016 r. Gmina Biała podpisała umowę o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej. Pomoc wynosi 883.753,00 zł., wniosek o
płatność Gmina złoży po rozliczeniu inwestycji, której zakończenie planowane jest na 2017 r. Samorząd
województwa ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku, zwrot środków musi nastąpić w terminie 3 m-cy od
dnia złożenia wniosku. Mając powyższe na uwadze zwrot poniesionych wydatków (w części
dofinansowania) nastąpi w 2017 r. Korzystając z możliwości uzyskania pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 (pożyczka preferencyjna) proponuje się
zaciągnięcie pożyczki na realizację w/w zadania w tym banku.
Spłata pożyczki planowana jest do końca 2017 r., założono ewentualne przesunięcia terminów rozliczeń lub
korekt harmonogramu realizacji zadania powstałych w trakcie wykonania zadania. Faktyczna spłata
pożyczki odbywa się jednak za pośrednictwem BGK, który spłaca pożyczkę zaraz po otrzymaniu
dofinansowania na realizację powyższego zadania.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy

Biała, dnia 22.07.2016 r.
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