
UCHWAŁA nr XXXIII/238/2014 
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 18 sierpnia 2014 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/226/2014 Rady Gminy  
w Janowicach Wielkich z dnia 26 czerwca 2014 roku  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 
zm.)  Rada Gminy w  Janowicach Wielkich  uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Uchyla się uchwałę nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 czerwca 2014 roku w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Planowane wydatki w roku 2014 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie 
terenu z elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 
w Janowicach Wielkich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną” wynoszą 868.000,00 
zł., z czego do dnia dzisiejszego Gmina Janowice Wielkie wydatkowała kwotę 25.242,06 zł.  
Pozostała kwota wydatków sfinansowana zostanie z:  
 
- środków pochodzących z budżetu UE:  471.000,00 zł., 
- środków własnych:    371.757,94 zł. 
 
W związku z faktem refundacji poniesionych wydatków przez podmiot dysponujący środkami pochodzącymi 
z budżetu UE niezbędnym jest uregulowanie zobowiązania wobec wykonawcy przed złożeniem wniosku o 
refundację poniesionych wydatków, a co za tym niezbędnym jest uzyskanie pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
 
W dniu 26 czerwca 2014 roku Rada Gminy w Janowicach Wielkich podjęła uchwałę nr XXXII/226/2014  w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż powyższa pożyczka jest krótkoterminowa 
podjęcie decyzji o zaciągnięciu jej nie należy do kompetencji Rady Gminy lecz Wójta Gminy Janowice 
Wielkie. Z uwagi na powyższe niezbędnym jest uchylenie przedmiotowej uchwały. 


