
WOJT GMINY POPIEL6W ZARZADZENIE NR 0050;374 ,201,
Wojta Gminy Popielow

z dnia 09 maja 2013 roku

w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wojta Gminy Popielow pozyczek
samorza_dowym osobom prawnym, organizacjom pozarza_dowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i wolontariacie, dzialajqcym na terenie Gminy Popielow na realizacj?
zadah wspotfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej lub innych srodkow
pomocowych.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr
180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r Nr 28 poz. 146,
Nr40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149
poz 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w zwiazku z art. 262 ust 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z
2010 r Nr 28 poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz 835, Nr 152 poz 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257
poz. 1726, z2011 r Nr 185 poz 1092, Nr201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291
poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wojt Gminy Popielow zarza_dza, co
nast^puje:

§1

1. Wojt Gminy Popielow moze udzielac pozyczek samorzaxiowym osobom prawnym,
organizacjom pozarzs[dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie majqcym
siedzib? i dziatajqcym na terenie Gminy Popielow, na ich wniosek, na realizacj? zadari
publicznych wspotfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej lub innych srodkow
pomocowych.

2. Pozyczkobiorca^ moze zostac wytsicznie podmiot formalnie zarejestrowany jako
samorzajdowa osoba prawna, organizacja pozarzqdowa oraz podmiot wymieniony w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie w Krajowym Rejestrze Sajdowym lub odpowiednio w innej ewidencji.

3. Pozyczka moze bye przeznaczona wytapznie na eel okreslony w §1 ust.1 Zarzajdzenia
4. Pozyczki udzielane sa^ ze srodkow zarezerwowanych w budzecie Gminy na dany rok

budzetowy.
5. La^czna kwota udzielonych pozyczek nie moze przekroczyc kwoty okreslonej w budzecie

gminy na dany rok budzetowy.
6. Wojt Gminy Popielow udzielajap pozyczki zawiera z pozyczkobiorca^ umow§, ustalaja^c w

szczegolnosci wysokosc udzielonej pozyczki, raty i terminy sptat poszczegolnych rat, a
takze form§ zabezpieczenia sptaty pozyczki.

7. Pozyczka udzielana z budzetu Gminy Popielow jest nieoprocentowana.
8. Okres, na ktory udziela si? pozyczki nie moze przekroczyc roku budzetowego.
9. Zabezpieczenie pozyczki stanowi weksel wtasny In bianco wraz z deklaracja^ wekslowa^.
10. Wzorwniosku o przyznanie pozyczki stanowi zata^cznik nr 1 do niniejszego Zarzajdzenia.
11. Wzor umowy pozyczki stanowi zata^cznik nr 2 do niniejszego Zarza^dzenia.

§2

Kwota pozyczki nie moze bye wyzsza od przyznanej na realizacj? projektu refundacji ze
srodkow Unii Europejskiej lub innych srodkow pomocowych.
W przypadku otrzymania refundacji przed uptywem terminu sptat pozyczki,
Pozyczkobiorca winien sptacic pozyczk? do budzetu Gminy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania refundacji na rachunek bankowy.



3. Pozyczka moze bye wyptacona jednorazowo lub w transzach.
§3

Do wniosku o przyznanie pozyczki wymagane jest przedtozenie:
1) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sajdowego i oswiadczenie potwierdzajc(ce

zgodnosc stanu prawnego i faktycznego z danymi zawartymi w odpisie na dzieh
ztozenia wniosku.

2) aktualnego statutu Wnioskodawcy,
3) informacji z banku o posiadanym przez Wnioskodawcy rachunku bankowym,
4) potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy pozyskania srodkow na

realizacj? przedsi?wzi?cia, ktorego dotyczy wniosek o przyznanie pozyczki wraz z
kopia. wniosku ztozonego do Instytucji Zewn?trznej wspotfinansuja^cej zadanie,

Z mozliwosci ubiegania si? o pozyczk? wyklucza si? podmioty, na ktorych
nieuregulowane zobowiazania finansowe wobec budzetu Gminy Popielow.

§4

1. W celu dokonania oceny wnioskow o udzielenie pozyczki, powotuje si? Komisj? w
sktadzie:
1) Skarbnik - Przewodnicza_cy
2) Sekretarz - Cztonek
3) Pracownik zajmuja^cy si? wsp6tpracs[z organizacjami pozarza^dowymi - Czlonek

2. Do zadah Komisji, o ktorej mowa w ust.1 nalezy:
1) Sprawdzenie zgodnosci formalnej wniosku z niniejszym Zarzsidzeniem,
2) Analiza i ocena wiarygodnosci Wnioskodawcy,
3) Opiniowanie dziatalnosci Wnioskodawcy na podstawie oceny jego dotychczasowej

wspotpracy z Gmina^ Popielow,
4) Ocena merytoryczna wniosku,
5) Przedstawienie Wojtowi opinii w sprawie wniosku z propozycja^ ewentuainych

warunkow udzielenia pozyczki,
3. Opinia powinna zawierac propozycj? w przedmiocie ewentualnego udzielenia albo

nieudzielenia pozyczki, a w przypadku udzielenia pozyczki - proponowana_ kwot? wraz z
podaniem pozostatych istotnych warunkow przysztej umowy pozyczki.

4. Decyzj? o przyznaniu pozyczki podejmuje Wojt.
5. Od decyzji Wojta nie przystuguje odwotanie.

§5

1. Pozyczka podlega sptacie w catosci i nie podlega umorzeniu.
2. Koszty manipulacyjne zwia/ane z udzieleniem pozyczki pokrywa Pozyczkobiorca.
3. Pozyczkobiorca jest zobowia^zany do przedstawienia informacji o sposobie wykorzystania

pozyczki.
4. Wykorzystanie pozyczki oraz jej rezultaty moga^ bye przedmiotem kontroli Gminy lub

podmiotow przez Gmin? upowaznionych oraz innych instytucji publicznych uprawnionych
do kontroli.

5. Jezeli Pozyczkobiorca wykorzysta pozyczk? w catosci lub w cz?sci na eel niezgodny z
zawartst umowa., kwota pozyczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem staje si?
natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od
dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu. Kwot? wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem pozyczki wraz z ustawowymi odsetkami nalezy zwrocic na rachunek
budzetu Gminy w terminie 14 dni od daty dor?czenia Pozyczkodawcy wezwania do
zwrotu.



6. W przypadku opoznienia w zaptacie ktorejkolwiek raty pozyczki, pozostata do zwrotu
kwota pozyczki staje si§ natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi w catosci wraz z
odsetkami ustawowymi liczonym od dnia nast^pnego po terminie ptatnosci do dnia
zwrotu.

7. Odmawia si§ przyznania pozyczki lub wypowiada si§ umow§ pozyczki ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ztozenia przez Wnioskodawc§ lub Pozyczkobiorc?
nieprawdziwych oswiadczen lub dokumentow.

§6

Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Radca

Wqjt Gminy Popielj6w
Dionizy puszynski

uslynski


