WÓJT GMINY
Brody
Zarządzenie Nr 85/2017
Wójta Gminy w Brodach
z dnia 06 czerwca 2017 roku.
w sprawie udzielenia pożyczki dla dwóch stowarzyszeń z terenu gminy Brody na realizację
na terenie gminy Brody zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10,18 i 19 oraz art.30 ust.1 i 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zm),
art.262 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pubficznych(tekst jednolity
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o upoważnienie
zawarte w § 13 uchwał y Nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2017 rok — Wójt Gminy w Brodach
zarządza co następuje:
51.
Udziela się na wniosek Stowarzyszenia pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu gminy
na 2017 rok dla Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną" z siedzibą w Brodach ul. Stanisława
Staszica 3, 27-230 Brody w kwocie 200 000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na
sfinansowanie realizacji umowy Nr 00021-6935-UM1310037/16 o przyznanie pomocy na
operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 z dnia
07 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą
w Kielcach, a Stowarzyszeniem „Brody nad Kamienną" z siedzibą w Brodach, ul. Staszica 3,
27-230 Brody, na realizację operacji pt. „Budowa skateparku".
52
Udziela się na wniosek Stowarzyszenia pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu gminy
na 2017 rok dla Stowarzyszenia „Ludowy Klub Biegacza RUDNIK" z siedzibą w Rudniku ul.
Ostrowicka 27, 27-230 Brody w kwocie 280 000 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy
zł otych 00/100) na sfinansowanie realizacji umowy Nr 00007-6935-UM1310038/16
o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
PROW na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Samorządem
Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, a Ludowym Klubem Biegacza „Rudnik"
z siedzibą w Rudniku, ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody, na realizację operacji pt. „Budowa
bieżni lekkoatletycznej".
53

Zarządza się termin spłaty pożyczki do dnia 30 grudnia 2017 roku. W przypadku
otrzymania refundacji przed upływem terminu spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca winien spłacić
pożyczkę do budżetu Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania refundacji na rachunek
bankowy.
Pożyczka jest nieoprocentowana.
Pożyczka podlega spłacie w całości i nie podlega umorzeniu.
Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

§4
Warunki udzielenia pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik do zarządzenia.
§5
Wykorzystanie pożyczki oraz jego rezultaty mogą być przedmiotem kontroli przez
pracowników Urzędu Gminy w Brodach na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta
Gminy w Brodach.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

