'WÓJT GMINY
Brody
Zarządzenie Nr 123 /2017
Wójta Gminy w Brodach
z dnia 25 sierpnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Rodzina"
z siedzibą w Brodach ul. Staszica 3, na realizację na terenie gminy Brody zadania pn.
„Zmiany klimatyczne oczami dziecka".
Na podśtawie 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 późń. zm),
art.262 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o upoważnienie
zawarte w § 13 uchwały 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:
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Udziela się na wniosek Stowarzyszenia pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu gminy
na 2017 rok dla Stowarzyszenia „Rodzina" z siedzibą w Brodach ul. Stanisława Staszica 3,
27-230 Brody w kwocie 14.600,00 zł (słownie: Czternaście tysięcy sześćset zł i 00/100) na
sfinansowanie realizacji umowy Nr 2/2017/G/9 o przyznanie grantu w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 z dnia 07 lipca 2017 r. zawartej pomiędzy
Łagowie,
Świętokrzyskiej z siedzibą w
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi
ul. Rynek 26 a Stowarzyszeniem „Rodzina" z siedzibą w Brodach ul. Staszica 3, 27-230 Brody.
§2
Zarządza się termin spłaty pożyczki do dnia 15 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.
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Warunki udzielenia pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik do zarządzenia.
§4
Wykorzystanie pożyczki oraz jego rezultaty mogą być przedmiotem kontroli przez
pracowników Urzędu Gminy w Brodach na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta
Gminy w Brodach.

55
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

