ZARZ1\DZENIE NR 30/2014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 8 kwietnia 2014r.
w sprawie zaci~gni~cia pOZyczki krotkoterminowej na wyprzedzaj~ce
finansowanie dzialait finansowanych ze srodkow pochodz~cych z budzetu
Vnii Europejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie
gminnym (tj . Dz. U. z 2013r. poz 885 z p6Zn. zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z p6in. zm.) oraz § 8
Uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2014 rok Nr
XXVIII/235/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014r. zarz'ldzam, co nast«puje:

§ 1.

Zaci~n'lc

pozyczk« kr6tkoterminow'l w wysokosci 751 173,00 ( slownie:
siedemset pi«cdziesi'lt jeden tysi~cy sto siedemdziesi'lt trzy zlote 00/100) w Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzaj'lce finansowanie inwestycji z udzialem srodk6w
pochodZ'lcych z budzetu Unii Europejskiej pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Sochocin-etap II a".

§ 2. Splata pozyczki nast'lPi do konca 2014 roku ze srodk6w Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013,w ramach dzialania
" Podstawowe uslugi dla ludnosci wiejskiej", przekazane Gminie Sochocin jako zwrot
poniesionych wydatk6w w 2014 roku.

§ 3. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, obowiqzuje w roku
budzetowym 2014 i podlega ogloszeniu.

~j!.
Anna i~OWSka

•

Uzasadnienie do ZARZ1\DZENIA Nr 30/2014
WOJT A GMINY SOCHOCIN
z dnia 8 kwietnia 2014r.

Zgodnie z podj~t't Uchwala Nr XXIII/203/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin, Gmina
realizuje przedsi~wzi~cie pod nazw't "Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci
Sochocin-etap II a" wsp61finansowane ze srodk6w, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013,w ramach dzialania" Podstawowe
usrugi dla ludnosci wiejskiej" zgodnie z zawart't umow'tNr 00118-6921-UM0700092/11 z
dnia 16.11.2012 roku .
W budzecie gminy na 2014 rok zaplanowano srodki po stronie dochod6w w dziale
010 rozdzial 01010 § 6207 w wysokosci 873 124 zl na w/w zadanie.
Niniejszym Zarz'tdzeniem zaci'tgamy zobowictzanie w wysokosci 751 753 zl.
Rozliczenie w/w inwestycji to jest wniosek 0 platnosc zlozony zostanie 15 lipca 2014r .
Zgodnie z § 8 pkt urnowy zwrot srodk6w finansowych przez Agencj~ nast'tPi w ci'tgu trzech
miesi~cy od dnia zlozenia wniosku 0 platnosc.
Oprocentowanie pozyczki wyniesie 0,25 stopy rentownosci 52 tygodniowych bon6w
skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesi'tcu poprzedzaj'tcym dany kwartal.
Do wyliczen przyj~to oprocentowanie 1,12%
Koszt obslugi pozyczki zaplanowano 2 105 zl i jest uwzgl~dniony w kosztach obsrugi drugu
Gminy Sochocin.
Zadruzenie gminy na dzien 31.12.2013 r. wynioslo 1 278 165,72 co stanowi 7,75% w
stosunku do zrealizowanych dochod6w.
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