ZARZĄDZENIE NR 210.2018
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 89 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984,
poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475,
poz. 1529, poz. 1537; z 2018 r. poz. 62) oraz § 8 uchwały Nr 25.177.2018 Rady Gminy
Dubicze Cerkiewne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Dubicze
Cerkiewne na 2018 rok zarządza się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w łącznej wysokości 1 283 417,00 zł (słownie: jeden
milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) z
przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn.
,,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne’’, w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2018 ze środków otrzymanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji typu ,,Gospodarka
wodno-ściekowa’’ 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’’ na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr
00029-65150-UM1000088/17 z dnia 10 lipca 2017 roku.
§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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