
UCHWAŁA XLI/291/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” w ramach działania 19 „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy Olszanka 
uchwala,  co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt w kwocie 165 278,00 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt osiem zł 00/100) na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  
na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna”.

§ 2. 1. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w 2019 roku.

2. Źródłem spłaty kredytu: przy spłacie kapitału będą dochody z tytułu otrzymanej pomocy przy 
realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Opolskiego 
umową o przyznaniu pomocy Nr 00263-6935-UM0810460/17 z dnia 18 maja 2018 roku, a przy spłacie 
odsetek będą dochody własne gminy – podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą
zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Zgodnie z planem przychodów na 2018 rok, określonego Uchwałą Nr XXXV/238/2017 Rady
Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na
rok 2018 ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym w łącznej kwocie 2 205 278,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadania pn.”
„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” w kwocie 165 278,00 zł.

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00263-6935-UM0810460/17 zawartą z Samorządem
Województwa Opolskiego – Gminie Olszanka została przyznana pomoc na realizację zadania pn.
„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” w wysokości 165 278,00
zł (tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).
Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w 2019 roku, po zakończeniu realizacji zadania
i jego rozliczeniu, z dochodów pochodzących z przyznanej pomocy, co ma odzwierciedlenie w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-
2030. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
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