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z dnia  16 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXIX.289.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm.1) ) i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku w kwocie 84.000,00 zł 
(słownie: osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych 00/100).

2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na realizację projektu „Wyszkoleni strażacy – 
Gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców” dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Polska INTERREG V-A.

§ 2. Pożyczkę udziela się na okres do 31 grudnia 2019 r.

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

2. Pożyczka nie jest oprocentowana.

§ 4. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi umowa 
zawarta pomiędzy gminą Biała a Ochotniczą Strażą Pożarną w Łączniku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Białej.

1) Zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
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UZASADNIENIE

W dniu 28.02.2018 r. OSP Łącznik złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację projektu
„Wyszkoleni strażacy – Gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców” dofinansowanego w ramach
Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Polska
INTERREG V-A.
Łączny koszt zadania wynosi 21.941,67 EURO, w tym:
- dofinansowanie z EFRR - 18.650,41 EURO,
- środki z budżetu państwa 1.097,08 EURO,
- wkład własny OSP - 2.194,18 EURO.
Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony, należy uzupełnić m.in. umowę
o udzielenie pożyczki.
Pożyczkę w przedmiotowej uchwale udziela się do kwoty 84.000,00 zł.
Pożyczka spłacona zostanie przez OSP Łącznik w momencie uzyskania dofinansowania.
W ramach środków z Funduszy Mikroprojektów wydatki muszą zostać dokonane, a ich zwrot
następuje po rozpatrzeniu wniosku o płatność, który składany będzie w drugiej połowie 2018r.
Przewidywany zwrot nastąpi w 201 r. stąd też pożyczka ma charakter długoterminowy.
W budżecie uwzględniono rozchody w formie pożyczki długoterminowej.

Sporządziła:
Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała
Biała, dnia 01.03.2018 r.
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