UCHWAŁA NR XLII/447/2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie pierwszego etapu operacji pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu,
Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.).

Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa
Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów
kwalifikowanych pierwszego etapu operacji pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i
Dobrzewinie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”, do kwoty 200.333 zł.
§2
Pożyczka przeznaczona będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy na 2013 rok.
§3
Spłata pożyczki określonej w § 1 nastąpi z dochodów własnych Budżetu Gminy
(środków PROW) w roku 2014, zaś spłata odsetek od przedmiotowej pożyczki
nastąpi z dochodów własnych Budżetu Gminy w latach 2013 – 2014.
§4
Prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami stanowić będzie weksel „in
blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§5
Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania wszelkich czynności
formalnoprawnych związanych z zawarciem umowy w sprawie zaciągnięcia
pożyczki.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
W dniu 26 czerwca 2013 r. Wójt w imieniu Gminy podpisał umowę o przyznanie pomocy w
ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w:
Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie”, w ramach którego przewidziano do
realizacji niżej wymienione zadania:
W roku 2013:
1) Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (do dz. 810/25) z wartością kosztorysową
51.593,05 zł (wykonawstwo + nadzór);
2) Budowa sieci wodociągowej w Kowalewie ul. Czereśniowa – II etap – z wartością
kosztorysową 50.439,03 zł (wykonawstwo + nadzór);
3) Budowa sieci wodociągowej w Kamieniu ul. Melisowa dz. 182/26 – etap II – z wartością
kosztorysową 41.148,67 zł (wykonawstwo + nadzór);
4) Budowa sieci wodociągowej w Dobrzewinie ul. Siewna – etap II – z wartością
kosztorysową 97.464,36 zł (wykonawstwo + nadzór);
5) Budowa sieci kanalizacyjnej w Szemudzie ul. Hetmańska – z wartością kosztorysową
108.662,06 zł (wykonawstwo + nadzór)
W roku 2014:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kamieniu – z wartością kosztorysową
5.425.850 zł (wykonawstwo + nadzór).
Ogólna wartość projektu (uwzględniająca dokumentację techniczną) została określona na
kwotę 5.810.032,61 zł, w tym koszt kwalifikowany nie obejmujący podatku VAT 4.729.961,47
zł. Dofinansowanie całego projektu zostało określone w umowie na kwotę 3.005.298 zł, w
tym w ramach pierwszej transzy (zadania wykonane w roku 2013) – w wysokości 200.333 zł
oraz w ramach drugiej transzy – 2.804.965 zł (dla zadania z roku 2014). Ogólna kwota
dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych, w chwili obecnej – w
stosunku do wartości kosztorysowych – kształtuje się na poziomie ok. 63%.
Wniosek o płatność w części dotyczącej pierwszego etapu Gmina winna złożyć w okresie od
15 do 25 września 2013 roku. Przed złożeniem wniosku o płatność, zgodnie z
postanowieniami umowy, Samorząd Województwa dokonuje oceny postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Procedura wyłonienia wykonawców na realizację zadań
została wszczęta po podpisaniu umowy o dofinansowanie, stąd jesteśmy na etapie
rozstrzygania przetargów, dlatego też będziemy wnioskować o przesuniecie terminu złożenia
wniosku. Zatem założono, iż środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków wpłyną do
budżetu gminy dopiero w roku 2014.
Stąd Wójt zamierza skorzystać z prawa do skorzystania z preferencyjnej pożyczki na
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego PROW. Pożyczek takich (ze źródeł budżetu państwa) udziela Bank
Gospodarstwa Krajowego w oparciu o umowę między Ministrem Finansów a BGK w sprawie
prowadzenia przez Bank rachunków Ministra oraz ewidencji pozaksięgowej i obsługi
bankowej pożyczek na wyprzedzające finansowanie podpisaną w dniu 18 czerwca 2009 r.
Podstawą zaś uzyskania takiej pożyczki jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju
obszarów wiejskich (Dz.U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1420).
Zgodnie z warunkami kwota udzielonej pożyczki nie może przekroczyć wysokości wkładu
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
przyznanych w ramach udzielonej pomocy finansowej. Oprocentowanie takiej pożyczki
wynosi 0,25% stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na
ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym ten kwartał (dla przykładu
w II kwartale 2013 oprocentowanie to wynosi 1,12 % w skali roku). Ponadto Gmina ponosi
koszt prowizji w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki i jest zobowiązana do założenia

dwóch kont bankowych w BGK i ponosić koszt ich prowadzenia (80 zł w skali miesiąca).
Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencji Płatniczej), przy czym Agencja przekazuje
zwroty kosztów kwalifikowanych bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na przecz
pożyczkobiorcy przez BGK.
W budżecie gminy na rok 2013 kwota planowana pożyczka została już uwzględniona po
stronie przychodów.
Podjęcie uchwały pozwoli na wystąpienie do RIO z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości
spłaty pożyczki, która zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych jest wymagana
przy ubieganiu się o pożyczkę.
Sporządziła:
Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy

