
Projekt Nr 29

z dnia  10 lutego 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 oraz art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się dla Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice długoterminowej pożyczki do 
kwoty 50.000 zł (słownie  pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na realizację projektu pn. 
"Krapkowickie Molo". 

2.  Pożyczkę udziela się na okres do 30 kwietnia 2015 roku.

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

2.  Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1% w skali roku.

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

§ 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

Całkowita wartość projektu „KrapkowickieMolo” wraz z nieodpłatnymwkładempracy wynosi

66.597,88 zł

Uzyskane w ramach pożyczki środki są niezbędne na pokrycie wydatków związanych z realizacją ww.
projektu. Zwrot pożyczki nastąpi po rozliczeniu zadania oraz uzyskania środków z budżetu środków unijnych.
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

osi IV LEADER programu Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013.

Sporządził:
Mariola Gorzała NaczelnikWydziałuBudżetowo-Finansowego
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