
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 300 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 26 września 2013 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z 
przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa wodociągu we wsi Wólka Wiciejowska” 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9, lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 89, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz.938) Rada Gminy Cegłów 
uchwala co następuje: 

§ 1 

Postanawia się zaciągnąć w 2013 r. pożyczkę z budżetu państwa na pokrycie planowanego 
deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego z 
przeznaczeniem na zadanie „Budowa wodociągu we wsi Wólka Wiciejowska” w wysokości 
do 174.629,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć 
złotych 0/100). 

§ 2 

1. Spłata pożyczki nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności 
wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, przekazanych przez Agencję Płatniczą 
tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Pożyczkobiorcę na w/w 
zadanie, natomiast koszty obsługi zadłużenia zostaną pokryte z dochodów własnych 
gminy. 

2. Spłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu refundacji wydatków nie później niż 
do 31 grudnia 2014 roku.  

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie: 

Gmina Cegłów podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą 
w Warszawie umowę o przyznanie pomocy Nr 00148-6921-UM0700050/11 ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " objętego PROW na lata 2007-
2013 na realizację zadania w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Umowę podpisano na 
realizację operacji: „Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Cegłowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłowie, budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w Wiciejowie i Wólce Wiciejowskiej oraz zakup wozu asenizacyjnego”. W 
ramach podpisanej umowy Gmina uzyska z Województwa Mazowieckiego kwotę 
174.629,00 zł na zakup budowę wodociągu we wsi Wólka Wiciejowska, na którą 
zaciągnie pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, Zaciągnięcie w/w pożyczki 
umożliwi realizację tego zadania inwestycyjnego. 


