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UCHWAŁA NR XXII/     /2020 

RADY GMINY CISEK 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla FUNDATIO SANCTI BARTHOLOMAEI 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz.713) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)  Rada Gminy Cisek 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Cisek dla Fundatio Sancti Bartholomaei 
z siedzibą w Łanach, ul. Szkolna 10, w wysokości  do kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) 
z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum 
wsi Łany". 

§ 2. 1.  Spłata pożyczki przez Fundatio Sancti Bartholomaei nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od 
otrzymania refundacji poniesionych kosztów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

2. Ustala się oprocentowanie pożyczki w wysokości 0% w skali roku. 

3. Pozostałe warunki pożyczki zostaną określone w umowie pomiędzy stronami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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UZASADNIENIE

do projektu w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundatio Sancti Bartholomaei w Łanach

Fundatio Sancti Bartholomaei zwróciła się z prośbą o udzielenie pożyczki na realizację projektu
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowane zadanie pn. "Budowa obietów małej architektury -
zagospodarowanie centrum wsi Łany" ma na celu poprawę infrastruktury centrum wsi Łany, oraz
poprawę konfortu jej mieszkanców. Zadanie realizowane jest ze środków europejskich (umowa
dofinansowania: Nr 005746935-UM0810987/19 z dnia 07.07.2020 r. pomiędzy Fundacją a Urzędem
Marszałkowskim w Opolu).

Szczegółowe postanowienia udzielenia pożyczki zostaną określone w umowie w sprawie udzielenia
pożyczki pomiędzy Gminą Cisek a Fundatio Sancti Bartholomaei.
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