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Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305 - z późn.zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Jemielnica na 2022 r. długoterminowej pożyczki w  kwocie 
198 643,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złotych) Stowarzyszeniu 
Odnowy Wsi Jemielnica na realizację projektu pn. „Jemielnicka stodoła wraz z ogrodem wiejskim miejscem 
spotkań i odpoczynku na lokalnym szlaku turystycznym” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-
2020. 

2. Pożyczkę udziela się na okres do końca 2023 r. 

§ 2. 1. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05 % w skali roku. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi 
umowa zawarta pomiędzy gminą, a stowarzyszeniem. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Jemielnica i innych miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 

poz. 1981 i poz. 2270) 
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