
UCHWAŁA NR LIX / 315 / 2023 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji: Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na 

terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę 
istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenia SUW w Szczytnikach oraz dostawę 
i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)  Rada Gminy Szczytniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zaciąga się w 2023 roku pożyczkę długoterminową z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu do kwoty 1.038.258,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści 
osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem zł) na realizację operacji: Poprawa stanu gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę 
istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenia SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji 
fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich, z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Operacje typu ,,Gospodarka wodno – ściekowa w ramach 
poddziałania ,,Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,,   

§ 2. 1. Spłata pożyczki  określonej w § 1 nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. 

2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki powiększonej o należne odsetki  będzie weksel własny „in blanco”  
wraz z deklaracją wekslową. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr  LIX / 315  / 2023 
Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 16 lutego 2023 roku 
 

w sprawie: : zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji: Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie 
Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejących 
przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. 
Szczytniki i Popów, wyposażenia SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych 
na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich. 
 
 Art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. c ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2023 r. poz. 40)  stanowi, że do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy podejmowanie uchwał 
w sprawach majątkowych gminy dotyczących zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych, 
natomiast art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 
2022 r. poz. 1634 ze zm.) upoważnia  jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i 
pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej.  

W związku z powyższym postanawia się zaciągnąć w 2023 r. długoterminową pożyczkę z budżetu 
państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na realizację 
operacji: Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę 
sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową 
fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenia 
SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, 
Stawie i Mroczkach Wielkich, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, do kwoty 
1.038.258,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem zł) 

Pożyczka zabezpieczy płatności za realizację w/w operacji w części ze środków budżetu Unii 
Europejskiej. 
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