
ZARZĄDZENIE NR 102/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań 

statutowych na terenie Gminy Żarów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych 
środków pomocowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów 
zarządza co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 czerwca 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację 
zadań statutowych na terenie Gminy Żarów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych 
środków pomocowych zmienia się treść §6., który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Z możliwości ubiegania się o pożyczkę wyklucza się podmioty, na których ciążą nieuregulowane 
zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy Żarów.

2. Jeżeli pożyczkobiorca nie przystąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powiadomienia o przyznaniu 
pożyczki do podpisania umowy to przyznana pożyczka zostaje automatycznie anulowana.”.

§ 2. Zmienia się treść załącznika nr 3 do  Zarządzenia Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 czerwca 
2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na 
realizację zadań statutowych na terenie Gminy Żarów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub 
z innych środków pomocowych, który otrzymuje treść jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2014

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 14 lipca 2014 r.

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy:

Gminą Żarów

reprezentowaną przez:

……………………………………................................. - Burmistrza Miasta Żarów

przy kontrasygnacie

……………………………….......................................... -  Skarbnika Gminy

(zwaną dalej Pożyczkodawcą),

a

Stowarzyszeniem …………………………………………………………………………...................

reprezentowanym przez :

……………………………………………………….............................................................................……………
…………………………………………............................................................................

(zwanym dalej Pożyczkobiorcą ),

o następującej treści:

§ 1. 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy oprocentowanej pożyczki pieniężnej w kwocie 
.........................zł (słownie:........................................................................................................ na realizację zadania 
pn.............................................................................................................. 
……………………………………………............................................................................................

………………………………………………………………………………………………................

2. Kwota pożyczki, o której mowa w ust. 1 przekazana zostanie jednorazowo/w transzach* na konto bankowe 
Pożyczkobiorcy w banku ......................................................................................................
Nr ……………………………………………………………………………………...........................

§ 2. 1. Podstawą uruchomienia Pożyczkobiorcy pożyczki lub jej transzy, zgodnie z § 1 ust. 2 umowy jest 
przedłożenie przez Pożyczkobiorcę kserokopii faktur/rachunków wystawionych przez dostawcę/wykonawcę lub 
kserokopii proform tych dokumentów.

2. Przekazanie pożyczki,  zgodnie z § 1 ust. 2 umowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia 
Pożyczkodawcy kserokopii faktur/rachunków lub kserokopii proform tych dokumentów, o których mowa w ust. 1, 
na konto bankowe Pożyczkobiorcy Nr.............................................................
w banku................................................................................

§ 3. 1. Strony zgodnie ustalają, że zwrot pożyczki nastąpi do dnia ............................................................

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wcześniejszego zwrotu pozostałej do spłaty kwoty pożyczki w terminie 
7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę refundacji środków
z.………………………….. ...............................................................................na realizację projektu.

3. Termin spłaty pożyczki uważa się za zachowany z dniem wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy, 
najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.

§ 4. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
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§ 5. 1. Jeżeli Pożyczkobiorca wykorzysta pożyczkę w całości lub w części na cel niezgodny z zawartą umową, 
kwota udzielonej pożyczki staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi w całości wraz z ustawowymi 
odsetkami liczonymi od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu.

2. W sytuacji wskazanej w ust. 1 pożyczkę wraz z ustawowymi odsetkami należy zwrócić Pożyczkodawcy 
w terminie 14 dni od daty doręczenia Pożyczkobiorcy wezwania do zwrotu.

§ 6. Koszty związane z udzieleniem pożyczki pokrywa Pożyczkobiorca.

§ 7. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

* niepotrzebne skreślić

……………………………………  …………………………….......

(Pożyczkodawca)  (Pożyczkobiorca)
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UZASADNIENIE

Zmiana zarządzenia ma na celu umożliwienie ubiegania się przez stowarzyszenia z
terenu Gminy Żarów o kolejne pożyczki z budżetu Gminy, w okresie spłaty pożyczki
poprzednio udzielonej przez Gminę na realizację zadań statutowych na terenie Gminy
Żarów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków
pomocowych. Wynika to m.in. z faktu realizowania przez stowarzyszenia kilku projektów
równocześnie oraz z wydłużonego okresu oczekiwania na refundację wydatków ze źródeł
zewnętrznych.

W zarządzeniu należało również doprecyzować zapisy umowy pożyczki w zakresie
dokumentów będących podstawą uruchomienia Pożyczkobiorcy pożyczki lub jej transzy.
Oprócz kserokopii faktur/rachunków dopuszczono również możliwość przedłożenia
kserokopii proform tych dokumentów.

Ze względu na powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.
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