
Uchwała Nr  273/5/XXXIII/09
Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  9 listopada 2009 r.

W sprawie: Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji pn” Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Czyżówku oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu”.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c) i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142,poz.1591; z
późn. zm. ) oraz art.82 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Iłowej w związku z planowanym deficytem budżetu
Gminy Iłowa w  2009 roku zaciąga długoterminową pożyczkę z budżetu
państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej
Górze o maksymalnej wartości nominalnej do kwoty 119.000 zł (słownie: sto
dziewiętnaście tysięcy złotych) na wyprzedzające finansowanie kosztów
kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „ Remont i
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżówku oraz zagospodarowanie
przyległego do niej terenu”.

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi z środków  Europejskiego Funduszu Rolniczego
Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW ) w ramach programu PROW 2007-
2013.

§ 3. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy pożyczki ze strony Gminy
Iłowa będzie weksel własny „ in blanco ” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
            Mirosław Wdowiak
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