
Zarzqdzenie Nr 18812017

Burmistrza Miasta Jgdrzejowa
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sp rawie : wprow aüenia procedury udzielani a przez gming poiry czek

stowarzyszeniom dz\alajqcym na terenie gminy narealizacjg zadan

wspólfinansowanych ze érodków Unii Europejskiej lub innych érodków

pomocowych.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 19 oraz art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorz1dzie gminnym (Dz. U. 22016 r. poz. 446 ipoz. 7579),

art.262 ust. 1 i 2 ustawy zdnia2T sierpnia2009 r. o finansach publicznych(Dz.

U.22016 poz. 1870 ze zmianami) zarzqdza sig co nastgpuje:

S 1.1. Burmistrz Miasta Jgdrzejowa moZe udzielaó poiryczek stowarzyszeniom

majqcym siedzibg i dzialajqcych na terenie Miasta i Gminy Jgdrzejów, na ich

wnio sek, na r ealizacjg zadan wspóIfi nansowanych ze érodków Unii Europej skiej

lub innych érodków pomocowych.

2. P oiry czkobiorc4 mohe zostaó wylqcznie podmiot formalnie zarej estrowany

jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze S4dowym.

3. Poiryczka nie moZe byó przeznaazona na utrzymanie bieZ4cej ptynnoéci

fi nansow ej zwi1zanej z biehqcymi kosztami funkcj onowania stowarzys zenia.

4.Poiryczki udzielane sqze érodków zarezetwowanych w bud2ecie Gminy na

d*y rok bud2etowy.

5.N-qczna kwota udzielonychpoiryczek nie mo2e przekroczyó kwoty okreSlonej

w budZecie Gminy na dany rok.



6. Burmistrz Miasta Jgdrzejowa udzielaj4c pozyczki zawiera zpoiryczkobiorc4

umowQ, ustalaj4c w szczególnoéci wysokoéó udzielonej poiryczki,raty i terminy

splat poszczególnych rat, atakhe fo*g zabezpieczenia splaty poiryczki.

7 . P o\czka j est nieoprocentowana.

8. Okres, na który udziela sig pozyczki nie moZe prze?,roczyó roku budZetowego

nastgpuj4cego po roku w którym udzielono poiryczki.

9. Zabezpieczenie poiryczki stanowi weksel wlasny in blanco wraz z deklaracjq

wekslow4.

10. Wzór wniosku oprzyznaniepoiryczki stanowi zalqcznikNr 1 do niniejszego

Zarzqdzenia.

1 l. Wzór umowy poiryczki stanowi zalqcznlkNr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.

S 2.1. Kwota poiryczki nie mo2e byó wy2sza odprryznanej na realizacjg

projektu refundacji ze Srodków zewngtrznych.

2. W przypadku otrzymania refundacji przed uptywem terminu splaty poiryczki,

Poiryczkobiorca winien splació poiryczkg do bud2etu Gminy w terminie 7 dni od

dnia otrzymania refundacji na rachunek bankowy.

- 3. Poiryczka moze byó wyptacona jednorazowo lub w transzach.

S 3.1. Do wniosku o przyznanie poiryczki wymagane jest przedlo2enie:

1) Aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, wystawionego nie

wcze Sni ej niz 3 mi e s i qc e prze d zloileniem wnio sku.

2) Aktualnego statutu Wnioskodawcy,

3) Sprawozdania finansowego zapoprzedni rok,

4) zaíwiadczenia o regulowaniu naleznoéci finansowych wymaganych

prawem wzglgdem Urzgdu Skarbowego, wystawionego nie wczeéniej ni2

3 miesiqce przed zloheniem wniosku,



5) zaíwiadczenia o regulowaniu naleZnoéci finansowych wymaganych

prawem wzglgdem zUS, wystawionego nie wczeéniej ni2 3 miesi4ce

pr ze d z\oheniem wn i o sku,

6) Informacji banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek bankowy,

o nieobciqzeniu rachunku zobowiqzaniami finansowymi na rzeczinnych

podmiotów, wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed zloaeniem

wniosku.

7) Potwierdzonej za zgodnoéó z oryginalem kserokopii umowy pozyskania

irodków narearizacjg przedsigwzigcia, którego dotyczy wniosek o

prz! znanie p oiry czki wraz z kopiq wni o sku zlohonego do Instytucj i

Zewngtrznej wspóIfi nansuj 4cej zadanie.

2. z mozliwoSci ubiegania sig o pozyczkg wyklucza sig podmioty, na których

cipqnieuregulowane zobowiqzania finansowe wobec bud2etu Miasta i Gminy

Jgdrzejów

S 4.1. W celu dokonania oceny wniosków skladanychprzez stowarzyszenia

powoluje sig trzyosobow4 Komisjg w skladzie:

1) Marek Chudzik - Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu

2) Grzegorz Maruszak - Kierownik Referatu Inwestycj i, zamówiei

Publicznych i Pozyskiwania Srodków Zewngtrznych

3) Marzena Imbor - Inspektor Wydzialu Finansowego

2.Do zadaiKomisji, o której mowa w ustgpie 1 naleZy:

1 ) sprawd zenie zgodnoéci formalnej wniosku niniej szy m zarzqdzeniem,

2) analiza i ocena wiarygodnoóci finansowej Wnioskodawcy,

3) analiza rzetelnoéci Wnioskodawcy i jego podmiotów zalentych w zakresie

regulowania zobowiqzaíwobec Skarbu paástwa i Gminy,



4) opiniowanie dzialalnoéci Wnioskodawcy na podstawie oceny jego

dotychczasowej wspólpracy z Gmin4,

5) ocena merytoryczna wniosku,

6) przedstawienie Burmistrzowi MiastaJgdrzejowa pisemnej opinii w

sprawie wnio sku wraz z pr opozlcj 4 ewentualnych warunków udzielenia

poiryczki.

3. Opinia powinna zawieraé propozycjg w przedmiocie ewentualnego udzielenia

albo nieudzielenia poLyczki, a w przlpadku udzieleni a poiryczki - proponowanQ

kwotg wraz z podaniem pozostutych istotnych warunków przyszlej umowy

poiryczki.

4. W toku prac Komisji wnioskodawca mohe,w szczególnie uzasadnionych

przypadkach i zazgodqPrzewodnicz1cego dokonaó jeden razrcniany i

uzupetnieñ wniosku w niezbgdnym zakresie.

5. Decyzj g o prryznaniu poiryczki podejmuje Burmistrz po uzyskaniu

kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

6. Od decyzji Burmistrza nie przysluguje odwolanie.

$ 5.1 Poiryczkapodlega splacie w caloéci i nie podlega umorzeniu.

2 . Ko súy manipul acyj ne zwiyane udzie I eni em poZyczki pokrywa

Poiryczkobiorca.

3.Poiryczkobiorca jest zobowiryany do przedstawienia informacji o sposobie

wykorzy stania poiry czki.

4. Wykorzystanie poiryczki oraz jej rentltaty mog4 byó przedmiotem kontroli

Gminy lub podmiotów przez Gming upowa2nionych oraz innych instytucji

publicznych uprawnionych do kontroli.



5. Je2eli Poiryczkobiorca wykorzystapoiryczkg * caloéci lub w czgsci na cel

niezgodny z zawartqumowQ, kwota poiryczki wykorzystanej niezgodnie z

przeznaczeniem staje sig natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z

ustalonymi odsetkami liczonymi od dnia zawarciaumowy do dnia zwrotu.

Kwot g wykorzy stan ej ni ez go dn ie z pr zeznaczeniem p o iry czki w r az z

ustawowymi odsetkaminaleiry zwrócié na rachunek budZetu Gminy w terminie

14 dni od daty dorgczeniaPoiryczkobiorcy wezwania do zwrotu.

6. W przypadku opóznieniaw zaplacie którejkolwiek raty poficzki, pozostala

do zwrotu kwota po\czki staje sig natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi

w caloéci wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia nastgpnego po

terminie platnoéci do dnia zwrotu.

7. Niedot rzymanie przez P oiry czkobiorcg warunków umowy skutkuj e pi semnym

wykluczeniem go zmolliwoéci ubiegania sig o kolejn4 poiryczkg w okresie 5 lat

od daty dorgczenia mu pisemnego wykluczenia.

8. Gmina odmawia przyznarLiapoiryczki lub wypowiada umowg poiryczki ze

skutki em natychmi astowym, w przyp adku zlohenia przez Wni o skodawc A lub

P oiry czkob i orcg ni eprawdziwych o éwiadczeú lub dokumentów.

s6 .

Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podpisania.
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ZalqcznikNr I do
Zarzqdzenia

Burmistrza Miasta Jgdrzej owa
Nr 188i2017

2dnia28.06.2017 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE PO¿jYCZKI
ZBUD¿'ETU MIASTA I GMINY J4DRZE¡ÓW

1 .Identyfikacia wniosku*
Data wplywu

Imig i nazwisko osoby przyjmuj4cej Wniosek

Wwelnia Gmina
2.Dzialarie*
Kod

Nazwa
*Wypelnia wnioskodawca - dotyczy dofinansowania projektów ze Srodków unijnych

3 . Wnioskodawca*
l.Nazwa Wnioskodawcy

2.Adres siedziby (województwo, powiat,
gmina, kod pocztowy, miejscowoéó, ulica, nr
domu, nr lokalu)

3.Nr telefonu

4.Nr faksu
5.Adres e-mail

6.Adres strony www

T.Numer identyfikacj i podatkowej (NIP)
S.Numer REGON

4. Osoba/o soby upowdniona/upowa2nione do podpi sania po|y czki
4a.

l.Imie i nazwisko

2.Zajmowarre stanowisko/pelniona funkcj a
3.Wyci4g z wlaSciwego rejestru, statut lub
odpowiednie upowaZnienie(oryginal lub kopia
poSwiadcz ona za zgodnoió oryginalem)
4.Numer telefonu

5.Numer faksu

6.Adres e-mail

4b.



l.Imig i nazwisko

2. Zajmowane stanowisko/pelniona funkcj a

3. Wyci4g z wlaSciwego rejestru, statut lub
odpowiednie upowaárienie(oryginal lub kopia
poéwiadcz ona za zgodnoSó oryginalem)
4. Numer telefonu
5. Numer faksu

6. Adres e-mail

S.Osoba upowa2niona do kontaktu
l.Imig i nazwisko

2. Zajmowane stanowiskoipelniona funkcj a

3. Numer telefonu

4. Numer faksu

5.Adres do korespondencji

6. Opis przedsi gwzigcia
l.Tytul

2.Planowany cel

3.Miejsce realizacji(woj. powiat, gmina,
mieiscowoSó)
7. Wnioskowana kwota po?y czki
(w zt)
(Stownie)

Planowane terminy i kwoty uruchomienia transz pozyczki
Rok i miesi4c
Kwota

Kwota

WartoSó planowanej pomocy fi nansowanej
ze Srodków UE lub innych Srodków
pomocowych (w zl)



8.Dokumenty zalqczone do Wniosku
I
2 .
a
J .

4.
5 .
6.
7.
8 .
9.

Po2yczkobiorca

Pieczgó i podpisy

MiejscowoSó i data

p,fu R M ,, rr T tr<.fi ,,"'
¡Ytr: , ,- ,,{ '-'
' 
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ZalqcznikNr 2 do
Znzqdzenia

Burmistrza Miasta Jgdrzej owa
Nr 188/2017

2dnia28.06.2017 r

UMOWA PO¿YCZI<T

Zawarta w dniu .pomigdzy Gminq Jgdrzejów, reprezentowan? przez:
l)Burmistrza Miasta i Gminy MarcinaP\szczka,
przy kontrasygnacie
2)Skarbnika Gminy Jgdrzejów,
zw anej dalej Po2yczkodawc4,
a Stowarzyszeniem.
Reprezentowanym przez:
1 ) . . . .
2 ) . . . .
zwanym dalej Poiryczkobiorc4, o nastgpuj4cej treéci:

$ 1.1 . Poiryczkodawca udziela Poiryczkobiorcy pozyczki pienigznej
w kwocie .  z l  (s lownie: . . .  . . . . . . . . )
na dofinansowanie projektu
p n . . .
2. Kwota poiryczki, o której mowa w ust.I przekazane zostanie:
- jednorazowo w caloSci
-w równych ratach w wysokoéci...

$ 2 . 1 . P odstaw4 przekazania P oiry czkob i orcy p ozy czki lub j ej cz gSc i j e st
przedlohenie przez P oiry czkobiorcg kserokopii faktur /rachunków/
wystawionych przez wykonawcg proj ektu i potwierdzonych przez
Poíyczkobiorca za zgodnoéó z oryginalem.
2.Przekazanie po2yczki, zgodnie z $1ust.2 nast4pi w ci4gu 7 dni od dnia
przedlohenia PoZyczkobiorcy kserokopii faktur /rachunków/, o którym mowa w
ust.l, na konto bankowe Poiryczkobiorcy w banku
Nr

$3.1.Strony zgodnie ustalajq, z zastrzeheniem ust.2, 2e zwrotpoiryczki nast4pi
do dnia.
2.Poiryczkobiorca zobowiqn$e sig do zwrotu pozostalej do splaty poiryczkiw
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymaniaprzezPo\czkobiorcg refundacji
érodków z .... ... na realizacjg projektu, o którym mowa w $1
ust . l .
3.W przypadku opóznieniaw zaplacie którejkolwiek raty pozyczki, pozostala do
zwrotu kwota poiryczki staje sig natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi w
caloéci wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia uptywu terminu
ptatnoéci do dnia zwrotu.



$4.Zabezpieczeniem splaty poiryczk\jest weksel in blanao wraz z deklaracjq
wekslowq.

$5.Je2eli Poiryczkobiorca wykorzystapo?yczkg * caloÉci lub w czgóci na cel
niezgodny z zawartQ umow4, kwota udzielonej poiryczki staje sig natychmiast
wymagalna i podlega zwrotowi w caloéci wraz z ustawowymi odsetkami od
dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu.

$ 6 . Ko s zty zw \1zane z udzieleni em p o Zyc zki p okryw a P oiry czkob i orc a.

$7.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej po rygorem niewaároSci.

$ 8. W sprawach nieregulowanych niniej sz4 umow4 müq zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

$ 9. Umowg sporzqd zono w dwó ch j ednobrzmi 4cych e gzemplar zach, po j e dnej
dla ka2dej ze stron.

Po2yczkodawca

* niepotrzebne skreélió

Poiryczkobiorca


