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Uchwała Nr XXXIII/238/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki 
i Rekreacji z siedzibą Popielowie na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Udziela się ze środków budżetu Gminy Popielów na 2021 rok pożyczki długoterminowej 
dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie w wysokości 76 000,00 
złotych (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) na pokrycie wydatków związanych z realizacją 
zadania pn. „U nas wszystko gra – muzyka ponad granicami” realizowanego w ramach Funduszy 
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Oś 
Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności – umowa o przyznanie dofinansowania 
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002370. 

§ 2.  

Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31.12.2022 roku. 

§ 3.  

Szczegółowe warunki pożyczki zostaną określone w umowie pożyczki. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
Opracował: Skarbnik Gminy 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie

W związku z koniecznością prefinansowania z własnych źródeł 90% przyznanego dofinansowania
na realizację zadania pn. „U nas wszystko gra – muzyka ponad granicami”, SCKTiR w Popielowie
zwróciło się z wnioskiem o udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 76 000,00 zł. Środki
te zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją ww. zadania zgodnie z umową
o dofinansowanie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002370.

Na poczet środków unijnych i środków pochodzących z budżetu państwa Gmina Popielów udzieli
SCKTiR w Popielowie pożyczki długoterminowej, nieoprocentowanej, której okres spłaty został
wyznaczony do dnia 31.12.2022 roku.
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