
ZARZĄDZENIE NR 6 /2010 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 2 marca 2010 roku 
 

w sprawie regulaminu udzielania poŜyczek organizacjom pozarządowym oraz 

instytucjom będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej oraz innych środków pomocowych o charakterze refundacji  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1951, ze zm.) 

§1. 

 

 

 Wprowadzam Regulamin udzielania poŜyczek organizacjom pozarządowym oraz 

instytucjom będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej oraz innych środków pomocowych o charakterze refundacji stanowiący 

załącznik do zarządzenia. 

§2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

§3. 

 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 

 

 

 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Burmistrza Miasta  Nr 6/2010 
z dnia 2 marca 2010 roku 

 
 
Regulamin udzielania poŜyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom 

będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

oraz innych środków pomocowych o charakterze refundacji . 

 

1. PoŜyczki są udzielane w ramach kwoty przeznaczonej na ten cel w budŜecie Miasta, 

na pisemny wniosek organizacji pozarządowych lub instytucji, które są organizatorami 

działań na terenie  Miasta, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub 

innych  środków pomocowych o charakterze refundacji związanych z realizacją zadań 

własnych miasta Podkowy Leśnej. 

 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć następujące dokumenty: 

- dokumenty poświadczające przyznanie środków na realizację projektu lub 

potwierdzenie instytucji pośredniczącej o zgodzie na wdroŜenie projektu, 

- aktualny odpis z rejestru, wystawionego nie wcześniej niŜ sześć miesięcy przed 

złoŜeniem wniosku, 

- aktualny statut wnioskodawcy i umocowanie osób reprezentujących go, 

- sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, 

- oświadczenie o regulowaniu naleŜności finansowych wymagalnych prawem 

względem Urzędu Skarbowego,  

- oświadczenie o regulowaniu naleŜności finansowych wymagalnych prawem 

względem ZUS, 

- informację banku, w którym wnioskodawca posiada rachunek bankowy, o nie 

obciąŜeniu rachunku zobowiązaniami finansowymi na rzecz innych podmiotów. 

 

3. Wysokość poŜyczki nie moŜe być wyŜsza od przyznanej na realizację projektu dotacji. 

 

4. Okres, na który udziela się poŜyczki nie moŜe przekroczyć danego roku budŜetowego, 

a termin jej spłaty określa umowa. 



5. Burmistrz Miasta podejmuje decyzję o udzieleniu poŜyczki i jej wysokości, oraz 

powiadamia  o tym wnioskodawców zawierając stosowną umowę stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

 

6. Wypłata poŜyczki następuje do 14 dni od podpisania umowy, przelewem na konto 

PoŜyczkobiorcy wskazane w umowie. 

 

7. W celu zabezpieczenia poŜyczki, PoŜyczkobiorca składa weksel in blanco wraz z 

deklaracją wekslową, podpisaną przez uprawnione osoby, wystawiony na Miasto 

Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna. 

 

8. PoŜyczka podlega spłacie w całości. 

 

9. PoŜyczka nie podlega umorzeniu. 

 

10. W przypadku opóźnień w spłacie poŜyczki, PoŜyczkobiorca zapłaci Miastu Podkowa 

Leśna odsetki ustawowe w stosunku do pełnej kwoty zaległości. 

 

11. Niedotrzymanie przez PoŜyczkobiorcę warunków umowy poŜyczki skutkuje 

pisemnym wykluczeniem go z moŜliwości ubiegania się o kolejną poŜyczkę w okresie 

5 lat od daty doręczenia mu pisemnego wykluczenia. 

 

12. Ubieganie się o kolejną poŜyczkę nie moŜe następować w okresie spłaty poŜyczki 

poprzednio udzielonej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Burmistrza Miasta  Nr 6/2010 roku 

 

Wzór umowy poŜyczki 

Umowa PoŜyczki Nr …. 

Zawarta w dniu …. 2010 roku  w Podkowie Leśnej 05-807 przy ul. Akacjowej 39/41 

pomiędzy 

Miastem Podkowa Leśna, NIP 534-14-65-599, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta 

Andrzeja Kościelnego,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta -  Marii Ostrowskiej   

zwanym dalej PoŜyczkodawcą, 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez  ……………………………………………………………............... 

zwanym dalej PoŜyczkobiorcą, o następującej treści: 

§ 1 

1. PoŜyczkodawca udziela PoŜyczkobiorcy nie oprocentowanej poŜyczki w wysokości 

……………( słownie zł:……………….) 

2. PoŜyczka przekazana zostanie na konto PoŜyczkobiorcy  Nr………………. w 

Banku…………………………………………………………………………………… 

§ 2 

PoŜyczki udziela się na zapewnienie częściowego prefinansowania zadania ……………… 

objętego umową…………………zawartą ……………………………… 

§ 3 

1. PoŜyczkobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty poŜyczki do dnia  

…………………… 

2. Zwrotu poŜyczki PoŜyczkobiorca dokona na rachunek PoŜyczkodawcy w 

Banku…………………………… Nr rachunku………………………………………. 

§ 4 

1. Wierzytelności PoŜyczkodawcy z tytułu niespłaconej poŜyczki lub jej części w 

terminie określonym w § 3 ust. 1 traktowane są jako naleŜności przeterminowane. 

2. Od naleŜności przeterminowanych za kaŜdy dzień zwłoki PoŜyczkodawcy przysługują 

odsetki w wysokości odsetek ustawowych naliczanych od dnia……………………… 

 



§ 5 

Niespłacenie przez PoŜyczkobiorcę poŜyczki, lub wykorzystanie środków poŜyczki w sposób 

niezgodny z postanowieniami § 2, moŜe skutkować postawieniem poŜyczki w stan 

natychmiastowej wymagalności. 

§ 6 

1. Z wpłat dokonywanych przez PoŜyczkobiorcę na rachunek, o którym mowa w § 3ust. 

2, PoŜyczkodawca pokrywa naleŜności w następującej kolejności: 

a) naleŜności ustawowe od nieterminowej wpłaty, 

b) kwota główna poŜyczki. 

2. PoŜyczkobiorca dokonując spłaty poŜyczki zobowiązany jest do podania w tytule 

spłaty numeru umowy poŜyczki i rodzaju naleŜności.  

§ 7 

PoŜyczkodawca ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z finansowaniem 

projektu, o którym mowa w § 2 w zakresie jaki potrzebny jest do ustalenia i egzekwowania 

jego praw wraz z deklaracją wekslową. 

§ 8 

Na zabezpieczenie wszelkich naleŜności PoŜyczkodawcy, PoŜyczkobiorca wystawi weksel in 

blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zgody stron i formy pisemnej, pod rygorem nie 

waŜności. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

PoŜyczkodawcy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla PoŜyczkodawcy i 

jeden dla PoŜyczkobiorcy. 

 

 

POśYCZKODAWCA                                                                         POśYCZKOBIORCA 

 


