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Projekt 

 

z dnia  20 grudnia 2019 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie 

Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową 

stacji uzdatniania wody w  m. Dylągówka” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 6  ustawy  z 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę pomostową w roku 2020 w wysokości 465 151,72 zł (słownie: 

czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 72/100) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodnej 

w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz 

z przebudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.   

2. Pożyczka zaciągana będzie w roku 2020 w kwocie 465 151,72 zł. 

3. Spłata pożyczki nastąpi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, w roku 2020 w kwocie 465 151,72 zł. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako 

zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W związku z realizacją projektu „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę 

wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania 

wody w m. Dylągówka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Gmina Hyżne ubiega się o pożyczkę pomostową w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 465 151,72 zł. 

Zaciągnięcie pożyczki planuje się w I kwartale 2020 roku. Spłata pożyczki nastąpi z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w 2020 r. Przed jej zaciągnięciem Gmina Hyżne 

musi uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 


