
Projekt

z dnia  21 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VII/      /2019
RADY GMINY CISEK

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2019  Rady Gminy Cisek  z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; 
z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/37/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zmienia się § 2, 
który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Spłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa dotacji Nr 0000665150-UM0800036/16 z 20 czerwca 
2017 r.”.

§ 2. Pozostała treśc uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr VI/37/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zgodnie zart. 89 ust. 1pkt 2i 4ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na
finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wyprzedzające
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej. Suma zaciągniętych
kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego. W przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o udzielenie kredytu
lub pożyczki organ wykonawczy tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej
o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki. Z uwagi na fakt, że nie wiadomo na dzień dzisiejszy, kiedy środki
z przyznajej dotacji w ramach RROW-u wpłyną na konto budżetu gminy, konieczna jest zmiana zapisu w §
2 dotyczącym spłaty pożyczki płatniczej, poprzez wykreślenie podanego tam roku 2019 -jako roku spłaty
pożyczki. Zatem, niezwłoczna spłata pożyczki może nastąpić zarówno w 2019 roku, jak i w 2020 r,
w zależności od wpływu dotacji.
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