
Uchwała Nr XVII/111/2011 

Rady Miejskiej w Brzesku 

z  dnia 23 listopada 2011 r. 

 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba 

Spytkowska z magistralą – etap II i III (pompownia P1, zbiornik, sieć wodociągowa         

w strefie zbiornika, hydrofornia H1 z siecią wodociągową strefy hydroforni)” w ramach 

działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 

na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej".  

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz 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.), 

Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zaciąga się w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie 2.389.560,00 zł  

(słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 

00/100) na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla 

miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą – etap II i III (pompownia P1, zbiornik, 

sieć wodociągowa w strefie zbiornika, hydrofornia H1 z siecią wodociągową strefy 

hydroforni)” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". 

2. Kwota pożyczki, o której mowa w ust. 1 stanowi II transzę pomocy przyznanej Umową       

o Przyznanie Pomocy Nr 00005-6921-UM0600001/09 w ramach działania „Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zawartej 

w dniu 23 marca 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą 

Brzesko. 

3. Pobranie pożyczki nastąpi w 2012 roku.  

4. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie spłacone ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w roku 2013. 

5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.    

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          


