ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.47.2021
Burmistrza Praszki
z dnia 6 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla OSP Kowale na realizację zadania
„Termomodernizacja w budynku Domu Ludowo-Strażackiego w Kowalach wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznej oraz doposażeniem siłowni i placu zabaw"

Na podstawie art.30 ust.l i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z2020r., poz.713), art.262 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(j.t. Dz.U. z 202Ir., poz.305) oraz w oparciu o upoważnienie zawarte w § 14 pkt 7 uchwały budżetowej
na 2021 rok Nr 180/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2020 roku.
zarządzam, co następuje:
§1
Udziela się pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu gminy na 2021 rok dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kowalach z siedzibą Kowale ul. Szkolna 4, 46-320 Praszka w kwocie 67.800 zł.
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych OO/łOO) na sfinansowanie reałizacji umowy nr
00664-6935-UM0811146/20 z 31.12.2020 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie
„Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej.”.
§2
1. Zarządza się termin spłaty pożyczki do dnia 30 listopada 2021 roku. W przypadku otrzymania
refundacji przed upływem terminu spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca winien spłacić pożyczkę do
budżetu Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania refundacji na rachunek bankowy.
2. Pożyczka jest nieoprocentowana.
3. Pożyczka podlega spłacie w całości i nie podlega umorzeniu.
4. Zabezpieczeniem pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§3
Warunki udzielenia pożyczki zostaną określone w umowie pożyczki.
§4
Wykorzystanie pożyczki oraz jej rezultaty mogą być przedmiotem kontroli pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Praszka na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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