
UCHWAŁA Nr vI28l201'|

Rady Gminy Gózd

z dnia 23 luty 2011r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające fi na nsowan ie zada n ia i nwestycyj nego współfi na nsowanego ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Budowa sieci
ka nal izacj i san itarn ej z przyłączami i pom pown iam i w m iejscowości Klwatka
KróIewska iMałęczyn'

Na podstawie aft.18 ust.2 pkt 9 lit. d iart.58 ust' 1, ań.61 ust.2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz' 1591 z
2001 r.zpożn. zm l oraz ań. 89 ust' 'l pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych l Dz. U. Nr 157 poz. 1240z pożn. zm.l
Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

s 1.

1. Rada Gminy w Gożdzie zaciąapoŻyczkę w kwocie 5o7.677zł.
/słownie złotych: Pięćset siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotychl
dla Gminy Gózd z Banku Gospodarstwa KĘowego W Warszawie'
2'P oŻy czka zaciągana będzie w następ uj ących term i n ach :

-w roku 2011 - kwota 507.677zł (słownie - Pięóset siedem tysięcy sześóset
siedemdziesiąt siedem złotych)
3.PoŻyczka wykorzystana będzie na realizację operacji ,,Poprawa stanu środowiska
naturalnego oraz podniesienie standardow zycia mieszkańcow i atrakcyjnoŚci
inwestycyjnej gminy poprzez budowę sieci kanallzaĄi sanitarnej z przyłączami t
pompowniamiw miejscowościach: Karszówka, Klwatka Krolewska i Małęczyn na
terenie Gminy GÓzd" tj. etap ll Budowa sieci kanalizacii sanitarnei z przyłączami
i pompowniamiw miejscowości Klwatka Królewska i Małęczyn.

---4:Żródłem Śpłaty-p6życz-kibędżie pżyżńana na pódśtaw-ie umóWy lvi ooo15 :6921:
UMo700126109 RW.ll./Es10219.5-1Mla9 pomoc finansowa w ramach programu oś
3'' JakośÓ Życia na obszarach wiejskich i roznicowanie gospodarkiwiejskiej ,,

działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnościwiejskiej" objętego
PROW na lata 2007-2013.
5.Zabezpieczeniem poŻyczki będzie weksel ,,in blanco''.
6.Pozyczkawraz z należnymi odsetkami spłacana będzie nlezwłocznie po
otrzymaniu pomocy finansowej z programu PROW.

s2.

Wykonanie uchwały zleca się Wojtowi Gminy.

s3.

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
:tt U E.""VO

x-4-U i.

NxCzĄCl
w cÓz'n

:2 Zaczek


