
Projekt Nr 

z dnia  28 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krapkowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 oraz art. 262 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krapkowicach nieoprocentowanej długoterminowej pożyczki do kwoty 1.300.000,00 zł (słownie  
milion trzysta tysięcy złotych 00/100) na realizację projektu pn.  „Adaptacja budynku szkoły na 
pomieszczenia biblioteki głównej w Krapkowicach” do Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet 
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. 

2. Pożyczkę udziela się na okres do 31 października 2014 roku. 

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

W związku z planowanym  złożeniem przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Krapkowicach wniosku pn. „Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia biblioteki głównej 
w Krapkowicach” do Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura 
bibliotek” konieczne jest zabezpieczenie w 2013 r. wkładu własnego wnioskodawcy oraz pożyczki, 
która pozwoli na realizację planowanego przedsięwzięcia w latach 
2013-2014. Pożyczka udzielona byłaby wyłącznie na część refundowaną projektu. 

Celem programu jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz 
bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem 
założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych 
w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. 

W ramach projektu planuje się adaptację pomieszczeń oraz zmianę sposobu użytkowania części 
budynku byłej szkoły podstawowej w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza 1 na pomieszczenia 
biblioteki głównej. Projekt zakłada również zakup wyposażenia pomieszczeń bibliotecznych. 

Zwrot pożyczki nastąpi po rozliczeniu zadania oraz uzyskania środków z budżetu środków 
unijnych. 

Sporządził: 

Mariola Gorzała Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego 
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