
UCHWAŁA NR XXXII/285/2021 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
pokrycie planowanego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

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 2020 r. poz.7131)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U.z 2021 r. Nr305) Rada Miejska w Nowej Dębie, uchwala co następuje: 

§ 1. Zaciągnąć w 2021 roku pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 958.564,-zł 
(słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) na pokrycie 
planowanego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą 
Stalowską i Tarnowskiej Woli,  oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce". 

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w 2022 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w terminie pozyskania zwrotów, natomiast obsługa zadłużenia z dochodów własnych gminy, z tytułu 
podatku od nieruchomości. 

§ 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową. 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zawarcia umowy pożyczki. 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/274/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia w 2021 

roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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