
Uchwała Nr XLIII/239/2010 
Rady Miejskiej  

w Głuszycy 
z dnia 30 sierpnia 2010 roku 

 
 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna  
ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna" 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)  
Rada Miejska  w Głuszycy u c h w a l a, co następuje: 
 
 § 1.1 Wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości udziału 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w kwocie 1.994 047,00 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
czterdzieści siedem złotych) na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa 
kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca  
i ul. Graniczna". 
 2. Pożyczka zostanie uruchomiona w dwóch transzach: 
 1) I transza w wysokości 994 047 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
czterdzieści siedem złotych) zostanie uruchomiona w 2010 roku, 
 2) II transza w wysokości 1 000 000 zł (jeden milion złotych) zostanie uruchomiona  
w 2011 roku. 
 
 § 2. Spłata pożyczki długoterminowej nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego, zgodnie z zawartą umową Nr 00011-6921-UM0100060/09 z dnia 25 marca 2010 r. 
o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna  
ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna". 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie 
 

W 2010 roku Gmina Głuszyca podpisała umowę z Samorządem Województwa 
Dolnośląskiego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna" z kwotą dofinansowania 
1 994 047,00 PLN  
Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają zaciągnięcie pożyczki długoterminowej  
w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ze środków 
pochodzących z budżetu UE w ramach działań objętych PROW 2007-2013.  
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25% stopy rentowności 52 – tygodniowych bonów 
skarbowych, bank pobiera również prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki 
w dniu uruchomienia pierwszej transzy.  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 


