
UCHWAŁA NR XIV/105/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/226/10 z dnia 15 lutego 2010 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 (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. 10d 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 XXXIII/226/10 z dnia 15 lutego 2010 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na wyprzedzające finansowanie § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Postanawia się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie do wysokości 2.977.178 zł (słownie: 
dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych) na realizację 
zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci 
tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji 
uzdatniania wody dla gminy Wielichowo przy czym w 2010 r. uruchomiona została kwota 1.526.695 zł, 
w 2011 r. 1.450.483 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 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci 
tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania 
wody dla gminy Wielichowo” o kwotę 22.822 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych. 
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