
Zarz^dzenie Nr 

Wojta Gminy Pacanow z dnia 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania pozyczek z budzetu Gminy Pacanow dia organizacji 

pozarzadowych z terenu Gminy Pacanow, na realizacje na terenie Gminy zadah wspotfinansowanych 

ze srodkow zewn^trznych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.), art. 262 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. 0 f inansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077r, ze zm.) zarzqdzam, co nast^puje: 

Ustala s i^ zasady udzielania z budzetu Gminy Pacanow pozyczek organizacjom pozarzqdowym z 

terenu Gminy Pacanow na realizacje na terenie Gminy zadari wspotf inansowanych ze srodkow 

zewn^trznych. 

Tryb i warunki udzielania pozyczek, o ktorych mowa w § 1, okresia regulamin stanowiqcy zatqcznik do 

niniejszego zarzqdzenia. 

§ 1 

§ 2 

§3 

Wykonanie zarzqdzenia powierza s i ^ Skarbnikowi Gminy Pacanow. 

§ 4 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zatqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 
Wojta Gminy Pacanow z dnia 2017 roku 

Regulamin udzielania pozyczek z budzetu Gminy Pacanow dia 
organizacji pozarzc)dowycli z terenu Gminy Pacanow na realizacj? zadah na 

terenie Gminy Pacanow, wspotfinansowanych ze srodkow zewn^trznych 

§ 1 
1. Wojt Gminy Pacanow moze udzielac pozyczek organizacjom pozarz^dowym maj^cym 

siedzib? i dziataj^cym na terenie Gminy Pacanow, na ich wniosek, na realizacj? zadan na 
terenie Gminy Pacanow wspotfinansowanycli ze srodkow zewn?trznych, w szczegolnosci 
ze srodkow Unii Europejskiej lub innych srodkow pomocowych. 

2. Wzor wniosku o przyznanie pozyczki stanowi zai^cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Pozyczkobiorcq moze zostac wytqcznie podmiot formalnie zarejestrowany w Krajowym 

Rejestrze Sadowym lub rejestrze starosty. 
4. Pozyczka nie moze bye przeznaczona na utrzymanie biez^cej plynnosci finansowej 

zwi^zanej z biez^cymi kosztami funkcjonowania organizacji pozarzqdowej. 
5. Pozyczki udzielane s^ ze srodkow zarezerwowanych w budzecie Gminy Pacanow na 

dany rok budzetowy. 
6. L^czna kwota udzielonych pozyczek nie moze przekroczyc kwoty okreslonej w budzecie 

Gminy na dany rok. 
7. Wojt Gminy Pacanow udzielajqc pozyczki zawiera z Pozyczkobiorcq umow?, ustalajgc w 

szczegolnosci wysokosc udzielonej pozyczki, raty i terminy splat poszczegolnycii rat, a 
takze form? zabezpieczenia sptaty pozyczki. Umowa zawierana jest w formie pisemnej 
wedtug wzoru stanowi^cego zatqcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

8. Pozyczka jest nieoprocentowana. 
9. Zwrot pozyczki nast?puje w terminie 7 dni roboczycti od dnia otrzymania przez 

Pozyczkobiorc? refundacji srodkow na realizacj? projektu. 
10. Zabezpieczenie pozyczki stanowi weksel wtasny in bianco wraz z deklaracja wekslowq. 

§ 2 
1. Kwota pozyczki nie moze bye wyzsza od przyznanej na realizacj? projektu refundacji ze 

srodkow zewn?trznycfi. 
2. Pozyczka moze bye wyptaeona jednorazowo lub w transzacti. 

§ 3 
1. Do wniosku o przyznanie pozyczki wymagane jest przedtozenie: 

1) aktualnego odpisu z wtaseiwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz szesc 
miesi?ey przed ztozeniem wniosku, 

2) aktualnego statutu Pozyczkobiorcy, 
3) sprawozdania finansowego za poprzedni rok lub kopii formularza CIT 8, 



4) zaswiadczenia o regulowaniu naleznosci finansowych wymaganycli prawem 
wzgl?dem Urz?du Skarbowego oraz ZDS, wystawionego nie wczesniej niz 3 
miesi^ce przed ztozeniem wniosku, 

5) zaswiadczenia o numerze racliunku bankowego organizacji pozarz^dowej, na ktory 
b§dzie przekazana pozyczka, 

6) informacji z banku, w ktorym Pozyczkobiorca posiada racliunek bankowy, o 
nieobciqzeniu racliunku zobowi^zaniami finansowymi na rzecz innych podmiotow, 
wystawionej nie wczesniej niz 1 miesiqc przed ztozeniem wniosku, 

7) potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem kserokopii umowy pozyskania srodkow na 
realizacj? przedsi?wzi?cia, ktorego dotyczy wniosek o przyznanie pozyczki oraz 
oryginat umowy do wgl^du, wraz z kopi^ wniosku ztozonego do instytucji zewn?trznej 
wspotfinansujqcej zadanie, 

8) harmonogramu ptatnosci zwiqzanych z realizacje przedsi?wzi?cia objQtego umowq, 
0 ktorej mowa w pkt. 7. 

2. Z mozliwosci ubiegania si? o pozyczk? wyklucza si? podmioty, na ktorych ciqzq 
nieuregulowane wymagalne zobowi^zania finansowe wobec budzetu Gminy Pacanow. 

§ 4 
1. Wojt Gminy Pacanow powotuje trzyosobow^ komisj? do dokonywania oceny 

wnioskow o udzielenie pozyczki z budzetu Gminy Pacanow sktadanych przez organizacje 
pozarzqdowe. 

2. Do zadah Komisji, o ktorej mowa w ust. 1 nalezy: 
1) sprawdzenie zgodnosci formalnej wniosku z niniejszym regulaminem, 
2) analiza i ocena wiarygodnosci finansowej Pozyczkobiorcy, 
3) analiza rzetelnosci Pozyczkobiorcy i jego podmiotow zaieznych w zakresie 

regulowania rzetelnosci zobowi^zah wobec Skarbu Pahstwa i Gminy, 
4) opiniowanie dziatalnosci Pozyczkobiorcy na podstawie jego dotychczasowej 

wspotpracy z Gmin^ Pacanow, 
5) ocena merytoryczna wniosku, 
6) przedstawienie Wojtowi pisemnej opinii w sprawie wniosku wraz z ewentualn^ 

propozycje warunkow udzielenia pozyczki. 
3. Opinia powinna zawierac propozycj? w przedmiocie ewentualnego udzielenia albo 

nieudzielenia pozyczki, a w przypadku udzielenia pozyczki - proponowanq kwot? wraz z 
podaniem pozostatych istotnych warunkow przysztej umowy pozyczki. 

4. W toku prac Komisji Pozyczkobiorca moze, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach i 
za zgodq przewodnicz^cego Komisji dokonywac zmian i uzupetnieh wniosku w 
niezb?dnym zakresie. 

5. Decyzj? o przyznaniu pozyczki podejmuje Wojt. 
6. Od decyzji Wojta nie przystuguje odwotanie. 

§ 5 
1. Pozyczka podlega sptacie w catosci i nie podlega umorzeniu. 
2. Pozyczkobiorca zobowi^zany jest do informowania Pozyczkodawcy o kazdej okolicznosci 

maj^cej wptyw na realizacj? umowy pozyczki w terminie 3 dni od jej zaistnienia. 



3. Pozyczkobiorca jest zobowiqzany do przedstawienia informacji o sposobie 
wykorzystania pozyczki w terminie 30 dni od dnia udzielenia pozyczki. 

4. Wykorzystanie pozyczki moze bye przedmiotem kontroli Gminy. 
5. Jezeli Pozyczkobiorca wykorzysta pozyczk? w catosci lub w cz?sci na eel niezgodny z 

zawart^ umow^, kwota udzielonej pozyczki wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem staje si? natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami 
w wysokosci okreslonej jak dia zaiegtosci podatkowycti, liczonymi od dnia zawarcia 
umowy do dnia zwrotu. 

6. W przypadku rozwiqzania lub uniewaznienia na jakiejkolwiek podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7, kwota udzielonej pozyczki 
staje si? natyctimiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokosci 
okreslonej jak dia zaiegtosci podatkowych, liczonymi od dnia zawarcia umowy do dnia 
zwrotu. 

7. W sytuacji wskazanej w ust. 5 i 6 pozyczk? wraz z odsetkami nalezy zwrocic 
Pozyczkodawcy w terminie 14 dni od daty dor?czenia Pozyczkobiorcy wezwania do 
zwrotu. 

8. Niedotrzymanie przez Pozyczkobiorc? warunkow umowy skutkuje pisemnym 
wykiuczeniem go z mozliwosci ubiegania si? o kolejnq pozyczk? w okresie 5 lat od daty 
dor?czenia mu pisemnego wykluczenia. 

9. Gmina odmawia przyznania pozyczki lub wypowiada umow? pozyczki ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku ztozenia przez Pozyczkobiorc? nieprawdziwych 
oswiadczeh lub dokumentow. 



Za^cznik nr 1 do Regulaminu udzielania pozyczek z budzetu Gminy Pacanow dia 
organizacji pozarzadowych z terenu Gminy Pacanow 

na realizacje zadah na terenie Gminy Pacanow wspotfinansowanych ze srodkow 
zewn?trznych 

WNIOSEK O UDZIELENIE POZYCZKI 
Z BUDZETU GMINY PACANOW 

W ROKU 

Udzielenie pierwszej pozyczki Udzielenie kolejnej pozyczki 

1. Pozyczkobiorca 

Nazwa Pozyczkobiorcy 

Adres siedziby 

Numer telefonu 

Numerfaxu 

Adres e-mail 

Adres strony www 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

REGON 

Numer rachunku bankowego 

2. Osoba/osoby upowazniona/upowaznione do podpisania pozyczki 

Imi? i nazwisko 

Zajmowane stanowisko/petniona funkcja 

Rodzaj upowaSnienia: KRS, statut lub odpowiednie 
upowaznienie (oryginat albo kopia poswiadczona 
za zgodnosc z oryginatem) 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

Numer faxu 

2b 

Imi? i nazwisko 



Zajmowane stanowisko/petniona funkcja 

Rodzaj upowaznienia: KRS, statut lub odpowiednie 
upowaznienie (oryginat albo kopia poswiadczona 
za zgodnosc z oryginatem) 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

Numer faxu 

2c 

Imi? i nazwisko 

Zajmowane stanowisko/petniona funkcja 

Rodzaj upowaznienia: KRS, statut lub odpowiednie 
upowaznienie (oryginat albo kopia poswiadczona 
za zgodnosc z oryginatem) 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

Numer faxu 

3. Osoba upowazniona do kontaktow 

Imi? i nazwisko 

Zajmowane stanowisko/petniona funkcja 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

Numer faxu 

Adres do korespondencji 



4. Opis przedsi^wzi^cia 

Tytut 

Planowany eel 

Miejsee realizaeji 

Koszt eatkowity przedsi?wzi?eia 

Kwota dofinansowania 

5. Zrodto dofinansowania 

Nazwa funduszu lub Instytueji, z 
ktorej poehodzi dofinansowanie 

Nazwa programu 

Priorytet, dziatanie 

6. Wniosltowana Itwota pozyczki 

Wnioskowa 
na kwota 
pozyezki 

zt 

(stownie 

) 

Planowane terminy przekazania transz pozyezki 

Miesi^e i rok 

Kwota 

7. Dokumenty zatqczone do wniosku 

Miejscowosc, data Piecz^cie 1 podpisy 



Zat^cznik nr 2 do Regulaminu udzielania pozyczek z budzetu Gminy Pacanow dia 
organizacji pozarzadowych z terenu Gminy Pacanow na realizacj? zadah na terenie Gminy 
Pacanow, wspotfinansowanych ze srodkow zewn?trznych 

UMOWA POZYCZKI 

zawarta w dniu pomi?dzy: 

Gmin^ Pacanow z siedziby 28-133 Pacanow, ul. Rynek 15, reprezentowan^ przez: 

Wiestaw Skop - Wojta Gminy Pacanow, 
przy kontrasygnacie 

Dorota Adamczyk - Skarbnika Gminy Pacanow 
zwanq dalej Pozyczkodawcy 

a: 

z siedziby 

reprezentowany przez: 

1) 

2) 

zwanym dalej Pozyczkobiorcy 

§ 1 
1. Pozyczkodawca udziela Pozyczkobiorcy nieoprocentowanej pozyczki pieni?znej w 

kwocie zt (stownie: ) na 
dofinansowanie projektu pn 

(nazwa projektu zgodnie z zawartq umowq o dofinansowanie) 

2. Kwota pozyczki, o ktorej mowa w ust. 1, przekazana zostanie na rachunek bankowy 
Pozyczkobiorcy nr : 
a) jednorazowo w catosci w terminie dni przed dokonaniem ptatnosci zgodnie 

z przedstawionym harmonogramem*, 
b) w transzach wynikajycych z przedstawionego harmonogramu ptatnosci 

w terminie dni przed terminem dokonania poszczegolnych ptatnosci*. 

§ 2 
1. Strony zgodnie ustalajy, ze zwrot pozyczki nastypi w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania przez Pozyczkobiorc? refundacji srodkow z 

(nazwa instytucji zewn^trznej wspotfinansujqcej zadanie) 

na realizacj? projektu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, nie pozniej jednak niz do dnia 



2. W przypadku opoznienia w zwrocie pozyczki nalicza si? odsetki w v\/ysokosci okreslonej 
jak dia zaiegtosci podatkowych, liczone od dnia nast?pnego po terminie ptatnosci do dnia 
zwrotu. 

3. Daty sptaty pozyczki jest dzieh uznania rachunku Pozyczkodawcy. 

§ 4 
Zabezpieczenie sptaty pozyczki stanowi weksel wtasny in bianco wraz z deklaracjy 
wekslowy. 

§ 5 
Koszty zwiyzane z udzieleniem pozyczki pokrywa Pozyczkobiorca. 

§ 6 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§7 
Strony umowy obowiyzujy postanowienia Regulaminu udzielania pozyczek z budzetu Gminy 
Pacanow dia organizacji pozarzydowych z terenu Gminy Pacanow na realizacj? na terenie 
Gminy Pacanow zadah wspotfinansowanych ze srodkow zewn?trznych stanowiycego 
zatycznik Nr 1 do Zarzydzenia Nr Wojta Gminy Pacanow z dnia 2017 r., ktorego 
tresc Pozyczkobiorca w catosci akceptuje. 

§ 8 
Pozyczkobiorca zobowiyzany jest do informowania Pozyczkodawcy o kazdej okolicznosci 
majycej wptyw na realizacj? umowy pozyczki w terminie 3 dni od jej zaistnienia. 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszy umowy majy zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 1 0 
Umow? sporzydzono w trzech jednobrzmiycych egzemplarzach, dwoch dia Pozyczkodawcy 
i jednym dia Pozyczkobiorcy. 

(Pozyczkodawca) 

*niepotrzebne skreslic 

(Pozyczkobiorca) 


