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ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2015
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie zaciągniecia krótkoterminowej pozyczki na sfinasowanie przejsciowego deficytu budżetu gminy 
roku bieżącego na wyprzedzajace finansowanie działań finasowanych ze środkow pochodzacych z budzetu 

Unii Europejskiej

Na podstawie 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 
645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072),art. 89 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.#) oraz zgodnie z § 3 ust.1 Uchwały Rady Gminy Przesmyki 
Nr V/36/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2015 rok 
i § 12 ust. 1 Uchwały budżetowej Nr II/10/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 grudnia 2014r. na rok 
2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział
w Warszawie w wysokości do kwoty 490 760,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset 
sześćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy roku 2015 na 
wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz 
remont
i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek”.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki będzie pomoc w formie dotacji przyznana przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego na podstawie umowy Nr 00104-6922-UM0700013/14w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi 
objętego P R O W na lata 2007 - 2013z dnia 21 kwietnia 2015 r. na dofinansowanie zadania pn. 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek”.

§ 3. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy pożyczki ze strony Gminy będzie weksel in blanco wraz 
z deklaracja wekslową .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr W.0050.13.2015 Wójta Gminy Przesmyki
z dnia 11 maja 2015 r.

Zaciągniecie przez Gminę Przesmyki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział
w Warszawie pożyczki z budżetu państwa, krótkoterminowej na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
gminy roku bieżącego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej do wysokości kwoty 490 760,00 zł.

Pożyczka przeznaczona będzie na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2001-2013 zabezpieczy
środki finansowe stanowiące dofinansowanie ze środków unijnych realizowanego w ramach działania
313,322,323 – „Odnowa i Rozwój Wsi” zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Przesmyki oraz remont
i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek”.

Pożyczka ta niezbędna będzie na opłacenie wykonawcy inwestycji, w umownym terminie, gdyż dofinansowanie
zadania z dotacji zgodnie z zawartą umową pomocy z PROW, nastąpi po opłaceniu faktur oraz po weryfikacji
wniosku o płatność. Pożyczka ta zostanie spłacona jednorazowo w momencie otrzymania dofinansowania jednak
nie później niż do dnia 31.12.2015 roku. W uchwale budżetowej Nr II/10/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia
12 grudnia 2014 r. na rok 2015 Rada Gminy Przesmyki upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytów
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Limit ten ustalony był
na kwotę 1 000 000,00 zł.

W Uchwale Nr V/36/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2015 rok Rada Gminy ustaliła nowy limit zobowiązań do
zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ustalając go w kwocie
1490 760,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie
490 760,00zł
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