
ZARZĄDZENIE NR 658/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki

Na podstawie § 3 ust. 1, § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krapkowice 
oraz jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 04.03.2011r. Nr 23, poz. 
283) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Umarza się należność z tytułu udzielonej pożyczki Umową pożyczki Nr 1/UP/2012 z 04 grudnia 2012 roku 
w wysokości 16.582,00 zł Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Górnej. 

§ 2. Kwota łączna podlegająca umorzeniu wynosi 16.582,00 zł. (słownie: szesnaścietysięcy 
pięćsetosiemdziesiątdwa złote 00/100). 

§ 3. Wykonanie Zarzadzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Wykonując postanowienia Uchwały Nr XIV/213/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia

26.09.2012 r. udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Górnej pożyczki na kwotę 39.606,00 zł na

realizację projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu

wokół stawu z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury„.

Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o częściowe umorzenie udzielonej pożyczki w kwocie 16.582,00 zł

uzasadniając to brakiem możliwości spłaty pozostałej kwoty pożyczki ze względu na wykonanie

dodatkowych prac związanych z realizacją tego projektu. Mając na względzie wniosek Stowarzyszenia oraz

interes publiczny Gminy, gdyż zrealizowany projekt służy mieszkańcom Gminy Krapkowice oraz poprawia

jej atrakcyjność zasadne jest umorzenie udzielonej pożyczki w kwocie 16.582,00 zł.

Sporządził : Mariola Gorzała

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
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