
Uchwała Nr XII/90/2012 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 21 marca 2012r. 
 
 

w sprawie : zmiany uchwały nr VIII/50/2011z dnia 14  września 2011r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm.) oraz art. 10 d ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie 
wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr VIII/50/2011z dnia 14  września 2011r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
 

„2. „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" 
do wysokości  296.000 zł, przy czym w 2011r. uruchomiona została kwota 99.366,46 zł, 
natomiast w 2012r. pozostała część, tj. 196.633,54 zł” 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

 
§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Stanisław Marciniak 

 



Uzasadnienie 
 
do uchwały nr XII/90/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie 

W wyniku  nie zrealizowanego terminowo zadania tj. modernizacji istniejącego zaplecza 

kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie oraz  przesunięcia  sfinansowania  część  

zadania  na  rok  2012  pożyczka  z Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie  zaciągnięta  do  

kwoty  99.366,46 zł  w 2011r., a w 2012 do kwoty 196.633,54 zł. Pożyczka  planowana  jest  

w wydatkach  budżetowych  na  lata  2011  -  2012  i jest  niezbędna  do  realizacji w/w 

inwestycji  polegającej  na  modernizacji istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla 

wsi Wilkowo Polskie współfinansowanej ze środków unijnych (Program Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich 2007-2013).  

Pożyczka  przeznaczona  będzie  na  sfinansowanie  wydatków  nie  znajdujących  pokrycia  

w planowanych dochodach w latach  2011 - 2012 roku 

  

 

 


