UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r.
poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :
§ 1. 1. Udzielić nieoprocentowanej pożyczki z budżetu Gminy Świlcza dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie w wysokości 38.753,12 zł (słownie : trzydzieści osiem tysięcy siedemset
pięćdziesiąt trzy złotych dwanaście groszy ) na realizację operacji pt. Wydanie publikacji „ Ślady dziejów wsi
Trzciana” oraz „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza –zarys dziejów” realizowanego w ramach
działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów tj. operacji , które
nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 4, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów
tej osi objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Pożyczka o której mowa w ust. 1 stanowi pokrycie kosztów projektu w części podlegającej refundacji ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31 marca 2015 r.
§ 3. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki przekazania
i spłaty pożyczki, powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świlcza
mgr Piotr Wanat
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Uzasadnienie
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianie zwraca się z prośbą o przedłużenie umowy pożyczki Nr 8/2014
z dnia 24 października 2014 r. na kwotę 12.835,77 zł, i Nr 9/2014 z dnia 24 października 2014 r na kwotę
38.588,89 zł. które miały być spłacona w 2014 roku- pożyczki te były udzielone w 2014 roku z ostatecznym
terminem płatności 30 grudzień 2014 rok zgodnie z uchwałą Nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia
21 lutego 2014 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielonych przez Wójta w roku
budżetowym 2014 r.
W związku z zakończeniem realizacji operacji Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy w dniu 28.11.2014 r.
złożyła wniosek o płatność ostateczną wraz z wymaganymi załącznikami , niestety Urząd Marszałkowski
nie ocenił ich w 2014 roku. Tym samym w 2014 r. nie zostaną zwrócone , pieniądze , które są refundacją
kosztów kwalifikowanych wypłacanych po realizacji całości zadań. W związku z powyższym przewidywany
termin zwrotu pożyczki to pierwszy kwartał 2015 rok.
Przedłużenie terminu spłaty pożyczki na następny rok budżetowy tj. 2015 r. może nastąpić za zgodą Rady
Gminy w związku z tym musi być podjęta stosowna uchwała.
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