
UCHWAŁA NR XXI/189/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. 

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688,1570 z 2020 r. poz. 284) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz 869,1649, 2245  z 2020 r. poz. 284 , 374,568 i 695) 
Rada Miejska w Ozimku uchwala co następuje: 

§ 1. 1.    Udziela się pożyczki długoterminowej w wysokości 47.154,00 zł ( słownie: czterdzieści siedem 
tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote) Stowarzyszeniu Dolina Małej Panwi  z siedzibą w Ozimku  ul. Brzeziny 
16a Ozimek  na realizację operacji pn. „Remont i modernizacja toalet w budynku Muzeum Hutnictwa 
w Ozimku” Powyższa operacja otrzymała pomoc finansową w wysokości 74.105,00 zł w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz promowanie 
obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Umowa o przyznanie pomocy nr 00542-
6935-UM0810982/19 została podpisana z Województwem Opolskim w dniu 21 maja 2020r. 

2. Pożyczkę udziela się na okres do 30 czerwca 2021 roku. 

3. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową . 

4. Pożyczka jest nieoprocentowana. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi 
zawarta umowa pomiędzy gminą a stowarzyszeniem. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Ozimku i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ozimek. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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