
ZARZĄDZENIE Nr 3/21 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie: udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków". 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 

374, 568, 695, 1175 i 2320.), § 16 pkt 8 uchwały Nr XXXVI/234/19 Rady Gminy Chełmża z 

dnia 14 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r. (Dz. Urz. 

Woj. Kuj. - Pom. z 2020 r. poz. 6506) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się Stowarzyszeniu Budowy Kopca „Ziemia Polaków” z siedzibą w 

Chełmży NIP 879 252 78 90, REGON 340316122, KRS 0000280461 nieoprocentowanej 

pożyczki w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), z 

przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji zadania: 

pn. „Przewodnik turystyczny- Gmina Chełmża" objętego dofinansowaniem z LGD w ramach 

PROW na lata 2014-2020. 

 

§ 2. Pożyczka zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Pożyczka zostanie wypłacona Stowarzyszeniu w ciągu 7 dni od daty podpisania 

umowy pożyczki. 

 

§ 4. Prawnym zabezpieczeniem udzielonej pożyczki będzie weksel własny in blanco 

wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 5. Zwrot udzielonej pożyczki nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT 

(-) Jacek Czarnecki 



 
UZASADNIENIE 

 

W dniu 12 stycznia 2021 r. do Wójta Gminy Chełmża wpłynął wniosek Stowarzyszenia 

Budowy Kopca „Ziemia Polaków" z siedzibą w Chełmży, ul. Słowackiego 13,  w sprawie 

udzielenia pożyczki z budżetu Gminy Chełmża w kwocie 17 000,00 zł na wyprzedzające 

sfinansowanie kosztów realizacji zadania  „Przewodnik turystyczny- Gmina Chełmża"  

objętego dofinansowaniem w ramach Grantu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku. 

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5/PROW/2020 zawartą dnia 22 lipca 2020 r.  

pomiędzy Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku z siedzibą w Brąchnówku 18, a 

Stowarzyszeniem Budowy Kopca "Ziemia Polaków" wartość przedmiotowego zadania 

określono na kwotę 17 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie opracowania 

i druk przewodnika turystycznego po Gminie Chełmża . W dniu 14.XII.2020 r. Rada Gminy 

Chełmża uchwaliła budżet Gminy na 2021 i upoważniła  Wójta do udzielenia pożyczki  z 

budżetu w 2021 r. do maksymalnej wysokości 20 000,00 zł. 

Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki określone będą w umowie pożyczki, zawartej 

pomiędzy Stowarzyszeniem "Ziemia Polaków”, a Gminą Chełmża. 

 


