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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Dinozaurów” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm. ) oraz 
art. 6 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pożyczki długoterminowej z  budżetu Gminy Turawa w wysokości 
30 000,00  zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina 
Dinozaurów" z  siedzibą w  Ozimku ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, zarejestrowanej pod nr KRS 
0000311760, na realizację projektu pn.: "Współpraca bez granic". 

§ 2. 1.  Spłata pożyczki przez Stowarzyszenie nastąpi jednorazowo w  terminie do 31  marca 2022 r. 

2. Ustala się oprocentowanie pożyczki w wysokości 0 % w skali roku. 

3. Źródłem finansowania udzielonej pożyczki będą dochody własne gminy. 

4. Pozostałe warunki pożyczki zostaną określone w zawartej pomiędzy stronami umowie. 

5. Zabezpieczenie pożyczki będzie stanowił weksel własny wraz z deklaracją wekslową. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie 
Gminy w  Turawie i  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turawa. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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UZASADNIENIE

W dniu 10.11.2021r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” (zwane dalej
Stowarzyszenie LGD) z siedzibą w Ozimku przy ul. J. Słowackiego 18 zwróciło się z prośbą o udzielenie
nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 30 000,00 zł. z budżetu gminy w celu realizacji projektu pn.:
"Współpraca bez granic" finasowanego ze śodków w ramach mikroprojektu Euroregion Pradziad Programu
Interreg V - A 2014 - 2020.
Powyższa operacja otrzymała pomoc finansową w ramach mikroprojektu Euroregion Pradziad Programu
Interreg V - A 2014 - 2020. Umowa o przyznanie pomocy nr CZ.11.4.120/0.0.0.0.16 009/0002605 została
podpisana w dniu 15.12.2020r. Termin realizacji projektu zgodnie z umową został określony od dnia
01.01.02021r. do 31.12.2021r.
Koszt całego zadania wyliczona została na kwotę 100 000,00 zł. z czego 70 000,00 zostanie pokryte ze
środków budżetu Stowarzyszenia, natomiast 30 000,00 zł. ze środków udzielonej pożyczki.

Z uwagi na to, że ww. projekt jest realizowany w ramach refundacji poniesionych kosztów, czyli
wydatkowanych ze środków własnych LGD, a następnie po zrealizowaniu oraz złożeniu wniosku
o płatność następuje ich zwrot, Stowarzyszenie otrzyma środki finasowe w roku 2022. Jednocześnie w dniu
31 października 2021r. Stowarzyszenie LGD złożyło wniosek o wypłatę środków na funkcjonowanie w
kwocie 365 821,68 zł., które to stanowić będą zabezpieczenie spłaty należności. Pożyczka zostanie spłacona
do 31 marca 2022r.
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