
Zala.cznik Nr2
do Zarzadzenia Nr 0050/374 /2013

Wojta Gminy Popielow
z dnia 09 maja 2013 roku

UMOWA POZYCZKI

Zawarta wdniu pomi^dzy:

Gminq Popielow, reprezentowana^ przez:

1) - Wojta Gminy Popielow,

przy kontrasygnacie

2) - Skarbnika Gminy Popielow,

zwana^dalej Pozyczkodawca^

a

reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej Pozyczkobiorca_, o nastepuja_cej tresci:

§1

1. Pozyczkodawca udziela Pozyczkobiorcy nieoprocentowanej pozyczki pieni^znej w

kwocie zt (stownie: ) na

dofinansowanie projektu pn

2. Kwota pozyczki, o ktorej mowa w ust.1 przekazana zostanie jednorazowo w catosci/

w rownych ratach*/.

§2

1. Podstawa^ przekazania Pozyczkobiorcy pozyczki lub jej cz^sci, zgodnie z §1 ust.2

umowy jest przedtozenie przez Pozyczkobiorc? kserokopii faktury /rachunku/

wystawionej/go/ przez wykonawc? projektu.

2. Przekazanie pozyczki, zgodnie z §1 ust.2 nastapi w ciajgu 7 dni od dnia

przedtozenia Pozyczkobiorcy kserokopii faktury /rachunku/, o ktorym mowa w ust.1,

na konto bankowe Pozyczkobiorcy Nr:



§ 3

1. Strony zgodnie ustalaja^, z zastrzezeniem ust.2, ze zwrot pozyczki nastapi do

dnia

2. Pozyczkobiorca zobowiazuje si§ do zwrotu pozostatej do sptaty pozyczki w

terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Pozyczkobiorc? refundacji

srodkow z na realizacj§ projektu, o ktorym

mowa w §1 ust.1.

3. 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 liczonymi od dnia uptywu terminu ptatnosci

do dnia zwrotu.

§4

Zabezpieczeniem sptaty pozyczki jest weksel in bianco wraz z deklaracja. wekslowa,.

§5

1. Jezeli Pozyczkobiorca wykorzysta pozyczk§ w catosci lub w cz^sci na eel

niezgodny z zawarta^ umowa_, kwota udzielonej pozyczki staje si§ natychmiast

wymagalna i podlega zwrotowi w catosci wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi

od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu.

2. W sytuacji wskazanej w ust.1 pozyczk? wraz z ustawowymi odsetkami nalezy

zwrocic w terminie 14 dni od daty dor^czenia Pozyczkobiorcy wezwania do zwrotu

§6

Koszty zwia^zane z udzieleniem pozyczki pokrywa Pozyczkobiorca.

§7

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§8

W sprawach nieregulowanych niniejsza_ umowa_ maja^ zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

§ 9

Umow§ sporzajdzono w dwoch jednobrzmia_cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Pozyczkodawca Pozyczkobiorca

niepotrzebne skreslic

riski


