
UCHWAŁA NR XIV/104/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/50/2011 z dnia 14 września 2011 r. 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/50/2011 z dnia 14 września 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na wyprzedzające finansowanie § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Postanawia się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego do 
wysokości 542.227,10 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 
10/100) na realizację zadań pod nazwą: 

1. "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" – do wysokości 302.312 zł 

2. Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" do wysokości 
239.915,10 zł, przy czym w 2011 r. uruchomiona została kwota 99.366,46 zł, natomiast w 2012 r. pozostała 
część, tj. 140.548,64 zł”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie

Zmniejsza się wysokość planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2012 na  
realizację zadania „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" 
o kwotę 56.084,90 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych. 
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