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Uchwała Nr XLII/308/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Samorządowemu Centrum Kultury, Turystyki 
i Rekreacji z siedzibą w Popielowie 

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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Popielów 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Udziela się Samorządowemu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie 
długoterminowej pożyczki w wysokości 195 392,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta 
dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) na realizację projektu realizowanego ze środków europejskich pod nazwą: 
„Budowa budynku edukacji rybackiej”. 

§ 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. 

§ 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 85% przyznanego dofinansowania 
na realizację zadania pn. „Budowa budynku edukacji rybackiej”, SCKTiR w Popielowie zwróciło się 
z wnioskiem o udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 195 392,00 zł. Środki te zostaną 
przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją ww. zadania zgodnie z umową 
o dofinansowanie nr 00005-6253.2-SW0810008/20. 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. 

Autopoprawka: Skorygowano omyłkę pisarską. 
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