
ZARZĄDZENIE Nr 310/2021

BURMISTRZA  IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej

Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U z 2020 r. poz.713 z poźn. zm.) w oparciu o upoważnienie zawarte w § 14 Uchwały Nr

XXVII/239/2020  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  29  grudnia  2020  r.  w  sprawie

uchwalenia budżetu na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Udziela się Gminnej Spółce Wodnej w Izbicy Kujawskiej nieoprocentowanej pożyczki

długoterminowej ze środków Budżetu Gminy Izbica Kujawska na rok 2021 w kwocie 30.000,00 zł

(słownie:  trzydzieści  tysięcy  złotych  00/100  )  na  finansowanie  robót  związanych  z  utrzymaniem

urządzeń melioracji wodnych oraz odbudowy i czyszczenia rowów wód gruntowych.

§ 2. Ustala się termin spłaty pożyczki do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pożyczki określa umowa, której wzór stanowi załącznik

nr 1 do zarządzenia.

§  4. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  sposób

zwyczajowo przyjęty.

                                                             BURMISTRZ

                                                                    mgr Marek Dorabiała 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 310/2021

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 10 czerwca 2021 roku

Umowa Pożyczki nr ....../2021

Zawarta w dniu …….. 2021 r. pomiędzy

1. Gminą Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska 

NIP 8882894327 REGON 910866850, reprezentowaną przez 

Burmistrza Izbicy Kujawskiej – ………………..

przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  Izbica  Kujawska  –  …………………  zwanej  dalej

"Pożyczkodawcą"

a

2.  Gminną  Spółką  Wodną  w  Izbicy  Kujawskiej, ul.  Marszałka  Piłsudskiego  32,  87-865  Izbica

Kujawska NIP 8882468694  REGON 000760277  reprezentowaną przez:

Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej- …………………..

§  1.  Pożyczkodawca,  działając  na  podstawie  upoważnienie  zawartego  w  §  14  Uchwały  Nr

XXVII/239/2020  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  29  grudnia  2020  r.  w  sprawie

uchwalenia  budżetu  Gminy  Izbica  Kujawska  na  2021  rok,  udziela  Pożyczkobiorcy  pożyczki

nieoprocentowanej w wysokości ................zł (słownie : ........................groszy 00 ).

 

§  2.  Pożyczka  będzie  wykorzystana  przez  Pożyczkobiorcę  na  finansowanie  robót  związanych  z

utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz odbudowy i czyszczenia rowów wód gruntowych.

§ 3. Pożyczka będzie przekazana Pożyczkobiorcy w kwocie określonej w §1 w terminie 7 dni od daty

podpisania umowy na rachunek: 

§ 4.  Pożyczkobiorca zobowiązuje się  do pisemnego poinformowania Pożyczkodawcy o wszystkich

zmianach warunków realizacji umowy o przyznanie pomocy oraz jej zakończeniu.

§ 5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki jednorazowo do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

§ 6. Za dzień dokonania spłaty pożyczki uważa się uznanie rachunku bankowego Pożyczkodawcy 

o numerze  ………………………………………………………………………..............…… 

§  7.  W  przypadku  kiedy  Pożyczkobiorca  nie  spłaci  w  terminie  kwoty  pożyczki  spowoduje,  

że następnego dnia kwota ta stanie się zadłużeniem przeterminowanym, od którego Pożyczkodawca

naliczy odsetki umowne w wysokości odsetek jak od zaległości podatkowych.

§ 8. Umowa pożyczki może być wypowiedziana, a niespłacona kwota wraz z odsetkami postawiona 

w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku wystąpienia następujących przyczyn:

1) opóźnienia w spłacie kwoty pożyczki należnej Pożyczkodawcy powyżej 14 dni; 

2) wykorzystanie pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie;

3) Pożyczkobiorca odstąpi od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona;

4) wszczęcia egzekucji względem Pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli,

5) odstąpienia od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona.

§  9.  Umowa  może  być  również  rozwiązana  na  mocy  porozumienia  stron  z  innych  przyczyn  

niż wymienione w § 8.

§  10.  Okres  wypowiedzenia  umowy  wynosi  30  dni,  a  w  przypadku  zagrożenia  utraty  zdolności

kredytowej Pożyczkobiorcy 7 dni.



§  11.  W  przypadku  wypowiedzenia  umowy  termin  zwrotu  pożyczki  stanowi  pierwszy  dzień  po

upływie  terminu wypowiedzenia.  W przypadku  niedotrzymania  powyższego  terminu zastosowanie

mają zapisy § 7 umowy.

§ 12. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  13.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

§ 14.  Spory powstałe na tle realizacji Umowy Strony zobowiązują  się  rozstrzygać  polubownie, w

braku  jednak  porozumienia  właściwy  miejscowo  będzie  sąd  powszechny  właściwy  dla  siedziby

Pożyczkodawcy.

§  15.  Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,   dla  Pożyczkodawcy  

i  dla Pożyczkobiorcy.

Pożyczkodawca Pożyczkobiorca

 


