
UCHWAŁA NR XXIII/122/20 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na 
lata 2014-2020 zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, 
Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, 
Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata - gmina Kowiesy oraz 

budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach" 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust.I pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, 
poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział 
w Łodzi do kwoty 1.763.034,00 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści 
cztery) na wyprzedzające finansowanie projektu inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, 
Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy 
Chojnackie, Chojnata - gmina Kowiesy oraz budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków 
użyteczności publicznej w Kowiesach" realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w następujących transzach: 

a) w roku 2020 do wysokości 814.118,00 zł, 

b) w roku 2021 do wysokości 948.916,00 zł. 

§ 2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 3. 1. Spłata pożyczki określonej w § I nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. 

2. Koszty obsługi pożyczki zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu gminy, z podatku od 
nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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