
Uchwala Nr XXXIV. 000& • Z 7^ .2014 
Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 04 wrzesnia 2014r. 

w sprawie: zaciagniecia pozyczki na wyprzedzajace finansowanie zadania pod nazwa. 
„Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowosci Starogrod" w 
ramach dzialania 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 
2007-2013 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 89 ust.l pkt i 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013,poz.885 z pozn.zm.) 
Rada Gminy w Siennicy uchwala co nastepuje: 

§ 1 
Zaci^gnac pozyczke na wyprzedzajace finansowanie inwestycji w ramach PROW 2007-2013 
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do wysokosci 110.000,00 zl.(slownie: sto 
dziesiec tysiecy zlotych) na zadanie „Budowa miejsc postojowych i chodnika w 
miejscowosci Starogrod" w ramach dzialania 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW na lata 2007-2013 dla operacji, ktore odpowiadaj^ warunkom przyznania pomocy 
w ramach dzialania Odnowa i rozwdj wsi. 

§ 2 
Splata pozyczki nastapi w 2015 roku po otrzymaniu srodkow z Programu Rozwoju Obszarow 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy . 

§ 4 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie 
Do Uchwaly Nr X X X I V .2014 

Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 04 wrzeSnia 2014r. 

Samorz^d Woj. Mazowieckiego z siedzib^ w Warszawie pozytywnie zaopiniowal 
wniosek zlozony przez Gmine Siennica dla operacji pn.:,,Budowa miejsc postojowych i 
chodnika w miejscowosci Starogrod". Na podstawie zlozonego wniosku w ramach dzialania 
413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, ktore 
odpowiadaj^ warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania Odnowa i rozwoj wsi 
przyznano srodki w wysokosci - 110.000,00zl. Umowa okresla dofinansowanie srodkow unii 
europejskiej nie wiecej niz 80% poniesionych kosztow kwalifikowalnych operacji. Zrodlem 
sfinansowania zadania bed^ przychody bezzwrotne gminy w wysokosci -68.000,00zl. oraz 
pozyczka na wyprzedzajace finansowanie inwestycji w kwocie 110.000,00zl., ktora zostanie 
splacona dotacj^ po rozliczeniu tego zadania w 2015roku. 
Planowana pozyczka ujeta jest w kwocie przychodow Gminy Siennica w 2014r.po zmianach. 


