
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie na realizację zadania 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się ze środków budżetu Gminy Namysłów na 2018 rok pożyczki długoterminowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie w wysokości 55 880,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 
osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej 
na Izbę Pamięci i Tradycji w Rychnowie”, planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi do końca 2019 roku.
§ 3. Szczegółowe warunki pożyczki zostaną określone w umowie pożyczki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowie będąca organizacją pozarządową otrzymała dofinansowanie ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020) na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji świetlicy wiejskiej na Izbę
Pamięci i Tradycji w Rychnowie. W ramach robót budowlanych planuje się: wymianę tynków
wewnętrznych, wykonanie nowych podłóg, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymianę
wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę stopni i balustrad schodowych, wykonanie robót malarskich,
renowację drzwi wejściowych stylizowanych.

Zgodnie z unormowaniami umowy o przyznaniu pomocy - beneficjent otrzyma dofinansowanie
w formie refundacji, a więc po końcowej realizacji zadania (co oznacza, że pierwotnie całość nakładów
winien ponieść ze środków własnych). Celem udzielenia pożyczki jest zapewnienie środków finansowych
na rzecz OSP w Rychnowie na realizację w/w zadania do czasu otrzymania refundacji poniesionych
wydatków. Po otrzymaniu płatności ze środków europejskich nastąpi spłata pożyczki na rzecz Gminy
Namysłów. W związku z tym, iż pożyczka przekracza rok budżetowy, jej udzielenie musi zostać
poprzedzone stosowną uchwałą organu stanowiącego.

Projektodawca: Burmistrz
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