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Uchwała Nr

l zo1-3

Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 15 lipca

2Ot3r.

krajowego na wyprzedzające
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa
Zielona w ramach PROW na lata 2007_
finansowanie zadań realizowanych przez Gminę Dąbrowa
20L3

8 marca 199Or o samorządzie gminnym
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia

(Dz.U.2013.594j.t)orazart.89ust.lpkt4ustawy
(Dz.U. Nr 157 poz.1240z póżn. zmianami)

zdnia27 sierpnia20O9rofinansachpublicznych

Rada Gminy

wyraża zgodę na:

§1
zł (słownie:
w Banku Gospodarstwa Krajowego pozyczkiw wysokości250,000,00
finansowanie inwestycji pn,
dwieściepięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wyprzedzające
ramach
ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej" realizowanej w
,,Budowa i wyposażenie edukacyjnego
2oo7-zo:.|g,działanie,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
1. Zaciągnięcie

PRoW na lata

,

2. Uruchomienie pożyczkio której mowa w

§l pkt,1 nastąpiw

latach:

_ 2013120,000,0O (słownie: sto dwadzieściatysięcy złotych 00/100)

-

żO1,4 ]-30.0O0,00 (słownie: sto

trzydzieścitysięcy złotych)

3.Spłatapożyczkioktórej mowaw§lpkt, lnastąpiw2014rokupootrzymaniuśrodkówzAgencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
pkt. 1będzie weksel in blanco wra7 z deklaracją
4. zabezpieczeniem pożyczki o której mowa w § 1

wekslową,
w wysokości 1.500,000,00 (słownie:jeden
5. Zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego

finansowanie inwestycji
milion pięćset tysięcy złotych o0/10o) z przeznaczeniem na wyprzedzające
l na terenie Gminy Dąbrowa
pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej etap
usługi dla
Zielona,, realizowanejw ramach PRoW na lata 2oo7,zoLg,działanie,,Podstawowe

gospodarki i ludności wiejskiej"

6,uruchomieniepożyczkioktórej mowaw§lpkt.5nastąpiwroku2013wkwocie1,500,000,00
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

roku 2Ot4 po otrzymaniu środków z Agencji
7. Splata pożyczki o której mowa w § 1 pkt.S nastąpi w
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
8. zabezpieczeniem

pożyczkio której mowa w § 1pkt.5 będzie wekselin blanco wrazz deklaracją

wekslową.
w wysokości 309,708,00 (słownie: trzysta
9. Zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
finansowanie
siedemset osiem złotych 0o/1o0) 7 przeznaczeniem na wyprzedzające
dziewięć tysięcy

wiejskiego Mój Rynek w Dąbrowie
inwestycji pn. ,,Przebudowa i wyposażenie stałego targowiska
usługi dla
Zielonej,, realizowanejw ramach PRoW na lata 2007,zotg działanie ,,Podstawowe
gospodarki i ludności wiejskiej"
roku 2013 w kwocie 309,708,00
10.Uruchomienie pożyczki o której mowa w § 1 pkt.9 nastąpi w
(trzysta dziewięć tysięcy siedemset osiem złotych),

11,Spłatapożyczkioktórejmowaw§lpkt.9nastąpiwroku201,4pootrzymaniuśrodkówzAgencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
in blanco wrazz deklaracją
tż.zabezpieczeniem pożyczkio której mowa w § 1pkt.9 będzie weksel
wekslową.

wysokości45,731,00 (słownie:
13. Zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w

z przeznaczeniem na
czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 00/100)
przebudowa świetlicwiejskich we wsiach
wyprzedzające finansowanie inwestycji pn, ,,Remont i
PRoW na lata 2007_2ot3
Borowce i Nowa Wieśgminy Dąbrowa Zielona" realizowanej w ramach
działanie ,,podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
roku 2013 w kwocie 45,731,,OO
14. Uruchomienie pożyczki o której mowa w § 1 pkt. 13 nastąpiw

jeden złotych).
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści

po otrzymaniu Środków
15. Spłata pożyczki o której mowa w § 1 pkt. ]3 nastąpi w roku 201,4
Agencji Restru kturyzacji i Modernizacji RoInictwa,

z

weksel in blanco wrazz deklaracją
16, Zabezpieczeniem pożyczkio której mowa w § 1pkt.13 będzie
wekslową.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,

§s
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

",W,:;,*,

