Podpisany przez:
Aldona Zdzislawa Koczur
dnia 28 kwietnia 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/294/21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina.
Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020 z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finanasach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz 305) Rada Miejska w Ozimku uchwala co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pożyczki długoterminowej w wysokości 14.250,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy
dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina z siedzibą w Krzyżowej
Dolinie, ul. Powstanców Ślaskich 29, 46-040 Ozimek na realizację grantu pn. „ Sauna na rzece Małej Panwi
- dobro dwóch Gmin”. Stowarzyszenie otrzymało pomoc finansową w wysokości 28.500,00 zł w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: realizacji
projektu grantowego pn. "Sport i zabawa w Krainie Dinozaurów". Umowa nr 9/2021 o powierzenie grantu
została podpisana z Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów" w dniu 15 marca 2021r.
2. Pożyczkę udziela się na okres do 30 czerwca 2022 roku.
3. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową .
4. Pożyczka jest nieoprocentowana.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi
zawarta umowa pomiędzy gminą a stowarzyszeniem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku i w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Ozimek".

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku
Aldona Koczur
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