
UCHWAŁA NR V/32/19
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365 oraz z 2019 r., poz. 37)  w zwiazku 
z art. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, 
poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Jemielnica na 2019 r. długoterminowej pożyczki w  kwocie 
62 630,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt  dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych) Stowarzyszeniu Odnowy Wsi 
Gąsiorowice na realizację projektu pn. „Utworzenie i urządzenie szlaku gąsek na terenie wsi Gąsiorowice – 
Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

2. Pożyczkę udziela się na okres do końca 2020 r.

§ 2. 1. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,5 % w skali roku.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi 
umowa zawarta pomiędzy gminą, a stowarzyszeniem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Jemielnica i innych miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła
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